Planning NWVG toerafdeling 2017
Uitgangspunten zijn:
- Trainingstijd zondagochtend 9.30 uur
- Vertreklocatie hoofdingang Stadspark
- Duur trainingsritten ca. 3 uur (max. tot 13.00 uur)
- Deelname aan georganiseerde toertochten en evenementen
Planning 2017
-

11 en 12 maart

-

Zaterdag 11 maart

-

Zondag 2 april

-

Zaterdag 8 april

-

Zondag 16 april

-

Zondag 23 april

-

Zaterdag 22 april

-

Zaterdag 13 mei

-

12 - 13 – 14 mei

-

Donderdag 25 mei

-

Zaterdag 27 mei

-

Zaterdag 3 juni

-

Zaterdag 17 juni

-

Zaterdag 24 juni

-

30 juni – 8 juli

- MTB – Ameland (weekend of zondag toertocht)
www.vvvameland.nl/mtb
- Ronde van Drenthe 90/120 km. (Hoogeveen)
www.tcdepeddelaars.nl
- Holterbergtoer 115 km. (Holten)
www.wvholten.nl
- 100 Mijl van Drenthe 160 km. (Hoogeveen)
www.tcdepeddelaars.nl
- Teutoburgerwaldtoer 90/115 km. (Ibbenbüren)
www.owc-oldenzaal.nl
- Gran Fondo Rosa 80/110/160 km. (Oosterbeek)
www.granfondorosa.nl
- Luik – Bastanaken – Luik 75/157/273 km. (Luik)
www.wielertochten.nl
- 4 – merentocht 80/120 km. (Groningen)
www.wvcm.nl
- Denemarken 85/140/185/220 (lang weekend of midweek +
partners? Tevens weekend toerafdeling?)
www.grejsdalsloebet.dk (info Wiecher)
- Noorder Rondritten 75/150 km. (Loppersum)
www.mfacloppersum.nl
- Tecklenburg Rundfahrt 100/160 km. (Ibbenbüren)
www.sportvoedingwebshop-tecklenburgrundfahrt.com
- Theo de Rooy Classic 80/110150 km. (Rijssen)
www.theoderooijclassic.nl
- 2 Landentocht 150 km. (Hoogeveen)
www.tcdepeddelaars.nl
- Jan Jansen Classic 75/150/225 km. (Wageningen)
www.janjansenclassic.nl
- Pyreneeën week (dagel. 100 – 140 km.)

-

Zondag 2 juli

-

Zondag 6 aug.

-

Zaterdag 12 aug.

-

Zondag 20 aug.

-

Zondag 11 sept.

-

Zaterdag 17 sept.

www.tourdepyrenees.nl (info Jouke)
- Haren – Haren 100/170 km. (Haren)
www.haren-haren.nl
- Bauke Mollema Tocht 110/165 km. (Groningen)
www.baukemollematocht.nl
- Luik – Bastanaken – Luik 167 km. (Luik) Le Champion
www.lechampion.nl
- Holland Venetië tocht 80/125 km. (Steenwijk)
www.ntfu.nl
-TKP tocht van Groningen 110/150 (Groningen)
www.tochtvangroningen.nl
- Dam – Dam Classic 160 km. (Amsterdam)
www.damtotdamfietsclassic.nl

Bovenstaande planning biedt de mogelijkheid voor een ieder om zijn/haar eigen planning te
maken. Bijtijds wordt geïnventariseerd wie mee wil doen aan een tocht of evenement en
worden afspraken gemaakt m.b.t. tijd, vervoer e.d.
Voor de vetgedrukte (buitenlandse) toertochten (LBL in april en augustus en Denemarken)
is een tijdige opgave van belang in verband met tijdige inschrijving en organisatie van
overnachting.
Opgave voor deze tochten z.s.m. maar uiterlijk 25 december a.s.
Voorstel is om van de trip naar Denemarken het jaarlijkse weekend van de toerafdeling te
maken. Graag horen we wat jullie hiervan vinden?
Zie ook:
www.wielertochten.nl
www.cyclokalender.nl

