
INFORMATIEFOLDER
RTC de Pedaleur Doetinchem

RTC de Pedaleur is een vereniging van mensen 
met liefde voor wielrennen. Een club  waar 
mensen zich met elkaar kunnen en willen 
verbinden vanuit pure passie voor de wielersport. 
Wij zijn opgericht in 1980. RTC de Pedaleur is een 
volwassen vereniging met ruim 120 enthousiaste 
leden uit Doetinchem en omstreken. 

Ons doel is dan ook om zoveel mogelijk fietsplezier 
te beleven op allerlei niveaus. Dat doen we vanuit 
onze visie: gezamenlijk, gezellig, gevaarloos en 
maatschappelijk betrokken. 
Onze ritten op zondagochtend zijn toer ritten en 
geen wedstrijden.
Op de website RTC de Pedaleur kun je alle 
informatie over onze wielerclub vinden.

Activiteiten
Het fietsseizoen van RTC de Pedaleur loopt van 
de eerste zondag in maart tot en met de laatste 
zondag in september. De trainingsavonden zijn 
op dinsdag en donderdag en op zondagmorgen 
worden er toertochten gefietst.
Regelmatig fietsen we met de club in heuvelachtige 

gebieden zoals in Zuid-Limburg, Coesfeld, 
Rijk van Nijmegen, Posbank en omgeving.
Elk jaar houden we in september een meerdaags 
clubweekend. De afgelopen jaren fietsten we o.a. 
in de Vogezen, Eifel, Harz, Ardennen, Limburg en 
ook reden we een rondje Nederland. 
Onze clubweekenden blinken uit in gezelligheid 
en vooral heel veel fietsplezier!

Lidmaatschap
Als je lid wordt van onze club, word je daarmee 
automatisch ook NTFU-lid. Hierdoor ben je o.a. 
verzekerd voor materiële schade tijdens onze 
trainingen en toertochten. 
Kijk voor meer informatie op de website van de 
NTFU, www.NTFU.nl

Clubkleding
Door de financiële steun van onze sponsoren 
Wielerhuis De Pedaleur en Heilbron, is het voor 
leden van RTC De Pedaleur mogelijk clubkleding 
aan te schaffen voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Als gebaar naar onze sponsoren is het zeer 
wenselijk de clubkleding zoveel mogelijk te dragen 
tijdens de trainingsritten en verwachten we dat 
ook tijdens de toertochten op zondag.
Er is ook een kledinglijn voor vrouwen.

 

www.rtcdepedaleur.nl



Clubgevoel Pur Sang
We fietsen in vier groepen; A, B, C en D. De gemiddelde 
snelheid ligt bij de A-groep tussen de 30-35 km/u, 
bij de B-groep tussen de 29-33 km/u bij de C-groep 
varieert dat tussen de 25-30 km/u en bij de D-groep 
ligt de snelheid rond de 25 km/u.  Ook variëren we de 
afstanden en de zwaarte van het parcours. 
Tijdens onze toertochten op zondagmorgen houden 
we altijd een gezamenlijk koffiepauze. Tijd om even 
gezellig bij te kletsen. Hierbij hanteren we ons motto:  
‘samen uit, samen thuis’.
 

Welkom
Ben je lid geworden?
Gefeliciteerd. We waarderen dat heel erg.
Je ontvangt dan een welkomstmail. Direct na de 
aanmelding ontvang je een persoonlijke mail waarin 
we jou welkom heten bij RTC de Pedaleur. 

Je ontvangt een informatiefolder, waarin je 
belangrijke informatie over de vereniging kunt vinden 
en we verwijzen jou naar het schema van de clubrit-
ten.  Ook krijg je een e-mailadres of telefoonnummer 
als je vragen hebt.

www.rtcdepedaleur.nl

Voor info van de 
vereniging bezoek 

onze website:
www.rtcdepedaleur.nl

Heb je vragen?
info@rtcdepedaleur.nl


