
   

  

  

 

Beste, 

Namens het bestuur een nieuwsbrief met de nieuws van de vereniging. 
 
Inhoud: 
  

• Website 
• Nog niet betaald Contributie 2018 
• Dinsdagavond trainingen 
• Ploegentijdrit Gilze 9 juni 
• Ronde van de Leren Zool 
• Vrijwilligers voor wedstrijdcommissie Vijf Eiken Cross 
• Kleding Vrije Coureur 
• Inname consumptie munten 
• Suggesties 

 

Website: 
  
De website wordt op dit moment steeds meer gevuld met actuele gegevens, 
nieuws en foto's. Houd regelmatig op de site www.devrijecoureur.nl in de gaten 
voor het laatste nieuws.  
  
Als jullie als media denken hebben we ook vernemen wij dit graag. Alle foto's, 
inhoud, etc. mailen naar het emailadres: webmaster@devrijecoureur.nl 

 
 
 
 
 
 
 



 

Whatsapp richtlijnen 
 

 
 
Om de juiste manier te gebruiken. Onder deze link vind je de richtlijnen. 
Uiteraard is open voor suggesties, want de vereniging is voor en door leden. 
Stuur julllie suggesties naar info@devrijecoureur.nl 

 

 

Nog niet betaalde contributie 2018 
  
Er zijn op dit moment een nog een aantal leden die de contributie voor 2018 nog 
niet hebben voldaan. Deze hebben reeds een mail gehad, maar mogelijk is 
deze in een spamfilter terecht gekomen. Graag controleren en indien de 
contributie nog niet is voldaan overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 
0145102548 o.v.v. contributie 2018 

 

 

Dinsdagavond trainingen 
  
Het seizoen is gestart dus ook de dinsdagavondtrainingen. Deze worden 
verreden 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 9 juni 2018: 
 
Voor 2018 willen we graag met 1 ploeg deelnemen. Er zijn reeds aanmeldingen, 
maar de ploeg ins nog niet compleet. 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 

 

Ronde van de Leren Zool 

 
Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar de Ronde van de Leren Zool 
georganiseerd. 
Dit jaar zal de Wielerronde plaats vinden op zondag 1 juli a.s, waarbij de start 



 

en finish zich ook dit jaar in de Hoofdstraat zal bevinden nabij ’t Boerke. 
Het sportieve programma deze dag is als volgt: 

• 09.30 – 13.00: KNWU Jeugd 
• 13.30 -  14.45: KNWU Meisjes/Dames 
• 15:00 – 16.15: Open Kampioenschap Gilze – Rijen 
• 16.15 – 18.00: KNWU Junioren 

Wat betreft het Open Kampioenschap kan en mag iedereen zich inschrijven. 
Dus hoe meer deelnemers hoe mooier de strijd zich kan ontwikkelen, want zeg 
nu eerlijk, we mogen Gilze toch niet zomaar de prijzen laten pakken.  
  
Wij zien jullie graag aan de start! 
Naast het sportieve programma is er ook volop ruimte voor vertier en 
gezelligheid op ons evenemententerrein aan de Pastoor Oomenstraat. Op het 
gezelligste terras van Rijen van die dag kan men hier lekker genieten van alle 
versnaperingen en live muziek .  
Op 1 Juli treedt in de middag de band op die wegens succes beroemd is, De 
Bounties, bij de meeste wel bekend in Rijen en omstreken. vele bekende 
nummers zullen ook deze middag de revue passeren.  
Kortom genoeg ambiance zowel op als om het parcours.  
Tot ziens bij de Leren Zool. 
Organisatie Ronde van De Leren Zool 

 

 

De data voor de Vijf Eiken Cross zijn inmiddels bekend: 

• 3 november 
• 10 november 
• 24 november 
• 1 december 
• 8 december 

 

 

Fietsvierdaagse 
 

 
 
 
Door de vrije coureur organiseert dit jaar wederom de fietsvierdaagse.  
 
Om de activiteiten verder kracht in te zetten zijn vrijwilligers altijd welkom.Graag 
aanmelden bij info@devrijecoureur.nl 

 



 

Vrijwilligers voor wedstrijdcommissie Vijf Eiken Cross 
 
Er zijn nu al een aantal aanmeldingen waarvoor dank, maar meer hulp is 
wenselijk. Indien iemand zich nog wil aanmelden graag via 
emailadres:info@devrijecoureur.nl 

 

 

Kleding Vrije Coureur 
 
De contactpersoon voor kleding van de Vrije Coureur is Will Elants. Bij ADS, 
onze sponsor, zijn nog een aantal sets van mensen die hun kleding hebben niet 
hebben opgehaald. Er zijn een aantal leden ook op bestellingen, maar wij zijn 
nog in afwachting op Vermarc.  
 
Dragen van kleding: 
Bij deelname aan ritten die op de tourkalender vermeld staan dient de nieuwe 
club kleding te worden dragen. 
  
Prijslijst kleding voor eventuele bij bestellingen: 
Shirt korte mouw PRR-line € 65,00 

Shirt korte mouw Sportline € 40,00 

Shirt lange mouw PRR-line € 70,00 

Shirt lange mouw Sportline € 65,00 

Broek kort PRR-line € 65,00 

Broek kort Sportline € 60,00 

Broek lang PRR-line met zeem € 70,00 

Broek lang Sportline met zeem € 60,00 

Broek lang zonder zeem € 50,00 

Windstopper volledig € 53,00 

Windstopper net € 50,00 

 

Ronde van de Leren Zool  
  
Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar de Ronde van de Leren Zool 
georganiseerd.  
Dit jaar zal de Wielerronde plaats vinden op zondag 1 juli as, met de start en 
finish zich ook dit jaar in de Hoofdstraat zal zetten nabij 't Boerke.  
Het is deze dag: deze dag is als volgt: 

• 09.30 - 13.00 uur: KNWU Jeugd 
• 13.30 - 14.45 uur: KNWU Meisjes / Dames 
• 15:00 - 16.15 uur: Open Kampioenschap Gilze - Rijen 
• 16.15 - 18.00: KNWU Junioren 

Wat betreft het Open Kampioenschap kan en mag iedereen zich inschrijven.Dus 
hoe meer deelnemers hoe mooier de strijd kan kan, wil zeg nu, we mogen Gilze 
toch niet zomaar de prijzen laten pakken.  
  



 

Wij zien jullie graag aan de start!  
 
Naast het brede programma is er ook een ruimte voor vertier en gezelligheid op 
ons evenemententerrein aan de Pastoor Oomenstraat. Op het gezellige terras 
van Rijen van die dag kan men genieten van alle versnaperingen en live 
muziek.  
Op 1 juli treedt in de middag de band op die voor succes bekend is, De 
Bounties, bij de meeste wel bekend in Rijen en omstreken. vele bekende 
nummers zullen ook deze middag de revue passeren.  
Kortom genoeg ambiance zowel op als om het parcours.  
 
Tot ziens bij de Leren Zool. 
Organisatie Ronde van De Leren Zool 

 

 

Inname consumptie munten 
  
De afgelopen periode hebben al veel leden van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om hun resterende consumptiemunten terug te verkopen aan de 
vereniging. Aangezien de penningmeester niet altijd aanwezig is en ook niet 
structureel voldoende wisselgeld bij zich heeft verzoeken we degenen die nog 
munten willen inwisselen deze in een zakje aan te leveren met daarin een 
briefje met je naam en bankrekeningnummer, zodat de verrekening per bank 
kan plaats vinden. De zakjes met munten en bankrekeningnummer kunnen aan 
een bestuurslid worden gegeven die dan zal zorgt dat deze bij de 
penningmeester terecht komt. 

 

 

Suggesties: 
  
Onze vereniging is voor ons allen, dus suggesties zijn dan ook meer dan 
welkom. Of het nu gaat over routes, tijden, kleding, website, een gezellige BBQ, 
familiedag e.d. het maakt niet . Samen kunnen we namelijk onze vereniging 
dynamische houden. Graag suggesties mailen naar: info@devrijecoureur.nl 
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Our mailing address is: 

WV De Vrije Coureur 

p/a Pastoor Gillisstraat 69 

Rijen, NB 5121CC 

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je op de ledenlijst staat van wielervereniging De Vrije Coureur 
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