
Wij bieden voor elk wat wils, zowel voor 
vrouwen als mannen. 

We fietsen in drie verschillende groepen op 
elk een eigen niveau. Begeleid door een 
‘wegkapitein’ die waakt over de snelheid en 
zorgt voor de route van de dag. 

Ons motto, 

Samen uit ... Samen thuis !!! 

Toertochten in de regio 

Clubgevoel pur sang 

www.rtcdepedaleur.nl 

Toerfietsen in 
Doetinchem 

Gezond en fit fietsplezier 

RTC de Pedaleur 

voor info van de vereniging  
bezoek onze website: 
www.rtcdepedaleur.nl 
 
heb je vragen: 
info@rtcdepedaleur.nl 
 
Of scan de QR code 
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RTC de Pedaleur 

Doetinchemseweg 71  •  7007 CB  Doetinchem
0314 - 330921  •  www.pedaleur.nl

GEPASSIONEERD
Wielerhuis de Pedaleur heeft een passie voor fi etsen! 

Op 2.000 m² en in 7 webshops laten we u zien wat 
die passie inhoudt. 



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

www.NTFU.nl 

Bekijk de lidmaatschappen en de tarieven 
daarvan op de  website. 

RTC De Pedaleur is een enthousiaste  
wielerclub met meer dan 100 leden die al 
ruim 30 jaar  bestaat.  
Gezelligheid, saamhorigheid, en respect 
staan voorop in onze vereniging.  
Ook vrouwen zijn binnen onze vereniging 
zeer welkom. 
Uiteraard wordt er uitsluitend met de race-
fiets op de weg gefietst. Op de website kun 
je alle informatie over onze wielerclub vin-
den. Kijk gerust rond en neem bij vragen 
contact op. 

Ren- en Tourclub   RTC   de   Pedaleur   Doetinchem 

Door de financiële steun van onze sponsor  
Wielerhuis De Pedaleur, is het voor leden 
van RTC De Pedaleur mogelijk onze eigen 
clubkleding aan te schaffen voor een zeer 
aantrekkelijke prijs.  
Er is ook een kledinglijn voor vrouwen. 
Het dragen van clubkleding  tijdens  
trainingsritten en toertochten is verplicht. 

Uitgeput 

 

Website:  www.rtcdepedaleur.nl 
Mail:        info@rtcdepedaleur.nl 

Contactgegevens 

Activiteiten 

Lidmaatschap 

Clubkleding 

Welkom….. bij Ren- en Tourclub  
De Pedaleur uit Doetinchem! 

Het fietsseizoen van RTC de Pedaleur loopt 
van de eerste zondag in maart tot en met de 
laatste zondag in september. De trainings-
avonden zijn op dinsdag en donderdag. 
Op zondagmorgen worden er wat langere 
toertochten gefietst. Regelmatig fietsen we 
met de club in heuvelachtige gebieden zoals  
Rijk van Nijmegen, Zuid-Limburg,  Coesfeld,  
en de Ardennen. Tevens organiseren we 
jaarlijks  een clubweekend. 

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

www.NTFU.nl 

Bekijk de lidmaatschappen en de tarieven 
daarvan op de  website. 

RTC De Pedaleur is een enthousiaste  
wielerclub met meer dan 100 leden die al 
ruim 30 jaar  bestaat.  
Gezelligheid, saamhorigheid, en respect 
staan voorop in onze vereniging.  
Ook vrouwen zijn binnen onze vereniging 
zeer welkom. 
Uiteraard wordt er uitsluitend met de race-
fiets op de weg gefietst. Op de website kun 
je alle informatie over onze wielerclub vin-
den. Kijk gerust rond en neem bij vragen 
contact op. 

Ren- en Tourclub   RTC   de   Pedaleur   Doetinchem 

Door de financiële steun van onze sponsor  
Wielerhuis De Pedaleur, is het voor leden 
van RTC De Pedaleur mogelijk onze eigen 
clubkleding aan te schaffen voor een zeer 
aantrekkelijke prijs.  
Er is ook een kledinglijn voor vrouwen. 
Het dragen van clubkleding  tijdens  
trainingsritten en toertochten is verplicht. 

Uitgeput 

 

Website:  www.rtcdepedaleur.nl 
Mail:        info@rtcdepedaleur.nl 

Contactgegevens 

Activiteiten 

Lidmaatschap 

Clubkleding 

Welkom….. bij Ren- en Tourclub  
De Pedaleur uit Doetinchem! 

Het fietsseizoen van RTC de Pedaleur loopt 
van de eerste zondag in maart tot en met de 
laatste zondag in september. De trainings-
avonden zijn op dinsdag en donderdag. 
Op zondagmorgen worden er wat langere 
toertochten gefietst. Regelmatig fietsen we 
met de club in heuvelachtige gebieden zoals  
Rijk van Nijmegen, Zuid-Limburg,  Coesfeld,  
en de Ardennen. Tevens organiseren we 
jaarlijks  een clubweekend. 

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

www.NTFU.nl 

Bekijk de lidmaatschappen en de tarieven 
daarvan op de  website. 

RTC De Pedaleur is een enthousiaste  
wielerclub met meer dan 100 leden die al 
ruim 30 jaar  bestaat.  
Gezelligheid, saamhorigheid, en respect 
staan voorop in onze vereniging.  
Ook vrouwen zijn binnen onze vereniging 
zeer welkom. 
Uiteraard wordt er uitsluitend met de race-
fiets op de weg gefietst. Op de website kun 
je alle informatie over onze wielerclub vin-
den. Kijk gerust rond en neem bij vragen 
contact op. 

Ren- en Tourclub   RTC   de   Pedaleur   Doetinchem 

Door de financiële steun van onze sponsor  
Wielerhuis De Pedaleur, is het voor leden 
van RTC De Pedaleur mogelijk onze eigen 
clubkleding aan te schaffen voor een zeer 
aantrekkelijke prijs.  
Er is ook een kledinglijn voor vrouwen. 
Het dragen van clubkleding  tijdens  
trainingsritten en toertochten is verplicht. 

Uitgeput 

 

Website:  www.rtcdepedaleur.nl 
Mail:        info@rtcdepedaleur.nl 

Contactgegevens 

Activiteiten 

Lidmaatschap 

Clubkleding 

Welkom….. bij Ren- en Tourclub  
De Pedaleur uit Doetinchem! 

Het fietsseizoen van RTC de Pedaleur loopt 
van de eerste zondag in maart tot en met de 
laatste zondag in september. De trainings-
avonden zijn op dinsdag en donderdag. 
Op zondagmorgen worden er wat langere 
toertochten gefietst. Regelmatig fietsen we 
met de club in heuvelachtige gebieden zoals  
Rijk van Nijmegen, Zuid-Limburg,  Coesfeld,  
en de Ardennen. Tevens organiseren we 
jaarlijks  een clubweekend. 

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

www.NTFU.nl 

Bekijk de lidmaatschappen en de tarieven 
daarvan op de  website. 

RTC De Pedaleur is een enthousiaste  
wielerclub met meer dan 100 leden die al 
ruim 30 jaar  bestaat.  
Gezelligheid, saamhorigheid, en respect 
staan voorop in onze vereniging.  
Ook vrouwen zijn binnen onze vereniging 
zeer welkom. 
Uiteraard wordt er uitsluitend met de race-
fiets op de weg gefietst. Op de website kun 
je alle informatie over onze wielerclub vin-
den. Kijk gerust rond en neem bij vragen 
contact op. 

Ren- en Tourclub   RTC   de   Pedaleur   Doetinchem 

Door de financiële steun van onze sponsor  
Wielerhuis De Pedaleur, is het voor leden 
van RTC De Pedaleur mogelijk onze eigen 
clubkleding aan te schaffen voor een zeer 
aantrekkelijke prijs.  
Er is ook een kledinglijn voor vrouwen. 
Het dragen van clubkleding  tijdens  
trainingsritten en toertochten is verplicht. 

Uitgeput 

 

Website:  www.rtcdepedaleur.nl 
Mail:        info@rtcdepedaleur.nl 

Contactgegevens 

Activiteiten 

Lidmaatschap 

Clubkleding 

Welkom….. bij Ren- en Tourclub  
De Pedaleur uit Doetinchem! 

Het fietsseizoen van RTC de Pedaleur loopt 
van de eerste zondag in maart tot en met de 
laatste zondag in september. De trainings-
avonden zijn op dinsdag en donderdag. 
Op zondagmorgen worden er wat langere 
toertochten gefietst. Regelmatig fietsen we 
met de club in heuvelachtige gebieden zoals  
Rijk van Nijmegen, Zuid-Limburg,  Coesfeld,  
en de Ardennen. Tevens organiseren we 
jaarlijks  een clubweekend. 


