
AANMELDINGSFORMULIER 

Naam: Voorletters: 

Roepnaam: 

Adres: 

Postcode:  

Telefoonnummer:  

Woonplaats: 

E-mail:  

Geboortedatum:  

Bank-/Gironummer 

Contributie gaat per Automatisch incasso 

 
Meldt zich aan als lid bij Tourclub De Waardrenner 
 
Datum:                                          
 Handtekening: 
 
 
 
Dit formulier opsturen aan: 
Ina de Jong (penningmeester) 
Tijm 49 
2925 SP Krimpen aan den IJssel 
(Of inleveren bij één van de bestuursleden) 

 

 

 

 

Voor iedereen die van 

fietsen houdt  

Introductiefolder 

TOURCLUB 

 

Voor inlichtingen: 

Internet en Email: 

www.tcdewaardrenner.nl 

info@tcdewaardrenner.nl 

 

 

 

mailto:info@tcdewaardrenner.nl


TOURCLUB DE WAARDRENNER 

Al meer dan dertig jaar is De Waardrenner actief in de 
Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Lopikerwaard. De 
leden komen echter niet alleen uit deze gebieden maar 
ook uit plaatsen in de wijde omtrek. Lid worden van 
Tourclub De Waardrenner brengt vele voordelen met zich 
mee. Als u wilt hoeft u niet meer alleen te fietsen. Fietsen 
in een groep is gezellig en bevordert de prestaties. 

Tourclub De Waardrenner is aangesloten bij de 
Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) 

HET FIETSSEIZOEN DUURT 12 MAANDEN PER JAAR 

Het fietsseizoen gaat het hele jaar door. Over het 
algemeen wordt er in de zomer meer gefietst dan in de 
winter maar ook in winter wordt er gefietst.  

6 keer per jaar organiseren wij als TC De Waardrenner 
een officiële toertocht die is opgenomen in de 
toerkalender van de NTFU. Afstanden variëren van 30 tot 
175 km. 
De routes zijn uitgepijld dus goed zelfstandig te rijden, 
ook kan je aansluiten bij een groep met voorrijders.  

Op zaterdagen, dat er geen toertocht is wordt er steeds 
een clubrit verreden. 

Clubritten zijn er ook op dinsdagavond, afhankelijk van de 
periode in het jaar, woeden er langere of kortere 
afstanden gefietst. 

Elke woensdagochtend is er een clubrit voor senioren. 

Op zondag kun je aan een zogenaamde sterrit 
deelnemen. Je vertrekt vanaf  huis en laat in Restaurant   
“De Loet” je verreden kilometers noteren en afstempelen. 

Ook aan fietsers op een gewone fiets is gedacht, op 
donderdagochtend zijn er ritten op de gewone fiets en/of 
E-bike. 

Voor de doorzetters zijn er ook clubritten in het winterseizoen 
Op zaterdag een algemene clubrit, en op woensdagochtend 
een voor de senioren. 

Elk jaar wordt er in principe een drietal meerdaagse tochten 
georganiseerd. De driedaagse tocht naar het buitenland is 
inmiddels een traditie te worden: deze heeft nu al meer dan 
dertig keer plaats gevonden. 

Regelmatig gaan we ook naar andere plekken om te fietsen. 
Naar Limburg of de Utrechtse Heuvelrug voor de klimmers. 
Een familie weekend waarbij ook niet, of minder fietsende 
familieleden mee gaan. Onderling wordt er natuurlijk ook veel 
georganiseerd en afgesproken.  

COMPETITIE 

Een groot aantal leden doet mee aan de kilometercompetitie. 
Alle verreden kilometers worden genoteerd. Die van officiële 
toertochten en sterritten in het Toerboekje van de NTFU, de 
overige in het Trimboekje van de vereniging. Natuurlijk 
kunnen er maar enkelen kilometerkampioen worden, maar 
iedereen die aan de competitie meedoet krijgt na afloop van 
het seizoen een jaarprijs.  

LID WORDEN 

Lid worden van Tourclub De Waardrenner brengt een groot 
aantal voordelen met zich mee. Daar hoort niet in de laatste 
plaats bij het kunnen fietsen in clubverband. Verder zijn de 
voordelen: 

 u kunt meedoen aan alle tochten van de vereniging
zonder inschrijfgeld te betalen;

 u ontvangt zes keer per jaar het clubblad;

 u ontvangt een jaarprijs bij het inleveren van uw
toerboekjes

 u heeft gratis toegang tot de nieuwjaarsreceptie of
feestavond;

 u kunt voor een aantrekkelijk prijs onze clubkleding
aanschaffen.

Omdat de vereniging bij de NTFU is aangesloten geniet u 
van nog meer voordelen: 

 u ontvangt de NTFU (Fiets) Jaarkalender met alle
fietstochten die in Nederland worden georganiseerd.

 u ontvangt zes keer per jaar het Fietssport Magazine;

 u bent tijdens uw fietstochten goed verzekerd met het
NTFU verzekeringspakket.

Als bewijs van deelname ontvangt u een NTFU Ledenpas 
met daarop uw naam, adres en telefoonnummer, zodat bij 
eventueel noodzakelijke hulp onderweg altijd uw 
gegevens bekend zijn. 

CONTRIBUTIE 

Voor de actuele bedragen kunt u het beste naar de 
Website; www.tcdewaardrenner.nl  Daar kunt u ook een 
gratis clubblad aanvragen.  

INLICHTINGEN 

Algemene inlichtingen: 
Richard van Schaaik secretaris,
email: secretariaat@tcdewaardrenner.nl 

Wilt u als introducé deelnemen aan clubritten dan kunt u 
bellen met Adri Boele, tel. 0180-518532 0f 06-14238738 

Doel van Tourclub de Waardrenner is de individuele 
fietser in al zijn facetten te stimuleren waardoor de 
prestaties verbeteren. Dit gebeurd op een manier die voor 
iedereen verschillend is. Resultaat bij de meeste nieuwe 
leden is dat duurvermogen en snelheid gunstig worden 
beïnvloed. De leden fietsen overal en je kunt ze dan ook 
op de vreemdste plaatsen tegenkomen. De uitwisseling 
van deze gebeurtenissen is vaak weer een stimulans voor 
nieuwe plannen bij de andere leden. 

Of u lid wordt of niet wij wensen u toch veel fietsplezier 
namens alle leden. Tot ziens bij een verenigingsactiviteit 
of op de fiets waar dan ook ter wereld. 

http://www.tcdewaardrenner.nl/
mailto:secretariaat@tcdewaardrenner.nl

