
  

  

 

Beste, 

De dagen worden langer en de temperatuur neemt weer aangenamere waarden aan, aan 

het begin van een mooi nieuw seizoen is er weer een hoop te melden, hoog tijd dus voor 

een nieuwsbrief. Let vooral op de melding omtrent het vertrek op zondag bij Manege de 

Vijf Eiken, in het vervolg zullen we starten om 8:30 uur! 
 
Inhoud: 

• Nieuwe bestuurssamenstelling 
• Website beheer 
• Contributie 2018 
• Nieuws van de toercommissie 
• Dinsdagavond trainingen 
• Ploegentijdrit Gilze 9 juni 
• Vrijwilligers voor wedstrijdcommissie Vijf Eiken Cross 
• Kleding Vrije Coureur 

 

Nieuwe bestuurssamenstelling 
Op de laatste Algemene Ledenvergadering zijn twee bestuursleden terug 
getreden namelijk Robin Joosen en Ad van Bezouw. Natuurlijk danken wij de 
heren voor hun inzet voor de vereniging. Uiteraard zijn deze functie weer 
ingevuld namelijk door de volgende personen: Dennis Klaver in de rol van 
Penningmeester, Charles Caluwe in de rol van Voorzitter en Tom van Boxtel in 
de rol van Secretaris. 
  

 

Contributie 2018 
Er zijn op dit moment een nog een aantal leden die de contributie voor 2018 nog 
niet hebben voldaan. Graag overmaken op rekeningnummer 
NL27 RABO 0145102548 t.n.v. W.V. de Vrije Coureur o.v.v. contributie 2018. 
  



 

Website beheer 
Tijdens de algemene ledenvergadering werd ook de website besproken en het 
verzoek gedaan om op de website veel informatie te vermelden. Robin Joosen 
gaat in zijn rol als websitebeheerder deze informatie op de website delen. 
Graag alle foto’s, content, etc. mailen naar Robin op het 
mailadres: webmaster@devrijecoureur.nl 
  

 

Nieuws van de toercommissie 
Zoals jullie inmiddels hebben vernomen is onze nieuwe (vertrek) locatie Manege 
de Vijf  Eiken Oosterhoutseweg 57, 5121 RE Rijen. De vertrektijd is ook 
aangepast van 8:00 uur naar 8:30 uur. De reden hiervan is dat de manege nog 
niet eerder open is en zo toch iedereen de gelegenheid heeft een bakkie te 
doen voorafgaand aan de rit. 
 
 
Dinsdagavond trainingen 
Na het succesvolle eerste seizoen worden de dinsdagavond trainingen 
gecontinueerd en wel in twee groepen namelijk:  

• A-groep: start om 18.30 uur bij de Boerenbond. Snelheid vrij 
• B-groep: start om 18.45 uur bij de Boerenbond, Snelheid max. 35 km/u 

 

Ploegentijdrit te Gilze: 
Ook voor dit seizoen willen we als vereniging deel gaan nemen aan de 
ploegentijdrit op 9 juni te Gilze. De leden die deel willen nemen graag 
aanmelden bij het volgende emailadres:  info@devrijecoureur.nl 
  

 

Vrijwilligers voor wedstrijdcommissie Vijf Eiken Cross 
In 2017 heeft de Vrije Coureur voor de eerste keer zelf de Vijf Eiken Cross 
georganiseerd. Uiteraard willen wij dit in 2018 doen, maar hebben vrijwilligers 
nodig. Graag aanmelden op emailadres: info@devrijecoureur.nl 
  

Kleding Vrije Coureur 
De contactpersoon voor kleding van de Vrije Coureur is Will Elants. Bij ADS, 
onze sponsor, liggen nog een aantal sets van mensen die hun kleding nog niet 
hebben opgehaald. Er zijn door een aantal leden ook bij bestellingen gedaan, 
maar wij zijn nog afwachtend op Vermarc. 
Dragen van kleding: 
Leden dienen alleen de nieuwe kleding te dragen bij deelname aan de ritten 
vermeld op de toerkalender. 
Prijslijst kleding voor eventuele bij bestellingen: 
  
Shirt k/m lange rits PRR € 65,00 

Shirt k/m lange rits Sportline € 40,00 

Shirt l/m lange rits THSQ € 70,00 



 

Broek kort PRR € 65,00 

Broek kort Sportline € 60,00 

Broek lang met zeem € 56,00 

Broek lang zonder zeem € 46,00 

Windstopper volledig € 53,00 

Windstopper met met € 50,00 

 
  

 

  
  

 


