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#DTS100jaar  
  
Beste DTS’ers,  

  
Een speciale nieuwsbrief omtrent onze 100ste verjaardag op maandag 29 maar 2021. Wij willen als 
DTS dit op een alternatieve manier vieren, aangezien samenkomen en een fysiek evenement 

organiseren niet tot de mogelijkheden behoort. 
  

Toch willen wij groots uitpakken in het weekend van 27 en 28 maart 2021 in combinatie met een 
Social media-campagne waarbij wij jullie hulp nodig hebben. Op 28 maart gaan wij een virtuele race 
organiseren en op 27 maart of 28 maart willen wij jullie uitdagen om precies 100 kilometer te fietsen. 

  
Hieronder per onderwerp een uitleg:  
 

  

Social media campagne 

 
Wij doen een oproep aan alle leden en oud-leden om op maandag 29 maart 2021 een post te 
plaatsen op Social media over DTS en gebruik hierbij de # hashtag #DTS100jaar. 

  
Wij kunnen namelijk met de hashtag #DTS100jaar iedereen zijn post volgen op Instragram, Facebook, 
Twitter en TikTok. Op de website gaan wij ieders post volgen en plaatsen. 

  
Het idee is om jouw leukste herinnering, jeugdfoto of mooiste actiefoto te delen in DTS-kleren van 

toentertijd. De club kent een rijke geschiedenis en vooral de korte geschiedenis is zeer 
indrukwekkend.  
 

Het leuke is, is dat wij al toezeggingen hebben van Cees Bol, Julius van den Berg, Niki Terpstra, 
Ramon Sinkeldam, Jip van den Bos en Yoeri Havik dat zij meedoen aan de Social media-campagne 

met de hashtag #DTS100jaar.  
  
Mocht je het lastig vinden om de post te maken. Met de volgende zin heb je alvast een goede start:  

‘’De Zaanse Wielerclub DTS is 100 jaar geworden. DTS betekent voor mij......’’  
  
Uiteraard heeft iedereen de vrijheid om zijn eigen creativiteit te gebruiken, alleen de hashtag 

#DTS100jaar is zeer belangrijk zodat iedereen het kan volgen. 
  

Wij willen zorgen dat iedereen in Nederland die betrokken is bij de wielersport het niet kan ontgaan 
dat DTS op maandag 29 maart 2021 haar 100-jarig bestaan heeft bereikt.  
 

Wij kijken erg uit naar jullie creativiteit! Schroom het niet om het DTS-logo mee te nemen in je Social 
Media post.  
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Regiokampioenschap van de Zaanstreek - Virtueel evenement 

 
Op zondag 28 maart 2021 stond het Kampioenschap van de Zaanstreek op de planning, die wij tot de 
‘’100 van DTS’’ hadden omgedoopt met een speciaal concept. Dit evenement moeten wij verplaatsen 

tot het mogelijk is om een concrete nieuwe datum te prikken. Echter gaan wij wel een virtueel 
evenement houden op het virtuele platform van RGT (https://www.rgtcycling.com/).  

 
De wedstrijd wordt ‘’100 jaar DTS’’ en is over 42 rondjes op ons digitaal parcours: rechtsom en met 

een klein klimmetje erin (het bruggetje).  
 

Dit evenement wordt gehouden op zondag 28 maart 2021 om 11:00. 
 
RGT is een gratis platform en wij konden het parcours erin zetten zodat het zo dicht mogelijk bij de 

werkelijkheid komt.  
  
Omdat RGT voor vele waarschijnlijk nieuw is en jullie willen wennen aan RGT houden wij 5 Social 

rides in aanloop van de wedstrijd 100 jaar DTS op het digitale DTS-parcours. Deze houden wij op 
dinsdag 16, donderdag 18, zondag 21, dinsdag 23 en donderdag 25 maart om 20:00.  

 
Via de volgende link kan je je aanmelden om een account aan te maken:  
https://www.rgtcycling.com/ en het downloaden van de app kan via de App-store of Google-Play. 

  
De links van de Social rides en de wedstrijd staan bij de evenementen op Facebook. Klik op ‘’Link 
Openen’’ in het blauw en automatisch wordt de RGT-app geopend met het evenement. 

 

                            

https://www.rgtcycling.com/
https://www.rgtcycling.com/
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100km-Challenge op Strava 

  
Wij dagen jullie uit om op zaterdag 27 maart of zondag 28 maart precies 100 kilometer te fietsen 
vanaf je eigen woning met op de route de Zuiderweg in de Wijdewormer langs de club. Op de 

Zuiderweg zullen wij een fotocamera plaatsen zodat jullie gespot worden. Wij plaatsen een vlag ter 
hoogte van de club zodat jullie weten waar de camera staat.  
  

Gebruik in de titel van de rit ‘’DTS 100 jaar’’ zodat niemand van je volgers kan ontgaan dat DTS haar 
jubileum heeft.  

  
Zorg tevens dat je geconnect bent met de club via: https://www.strava.com/clubs/dtszaandam   
  

Tip: Het is de bedoeling om precies 100 kilometer op de teller te hebben. Ben je nog niet thuis? Sla je 
file op bij precies 100 kilometer en maak je rit af via een nieuwe file.  

 
 
 
 

Kleding 
  

Met kledingfabrikant Vermarc Sports wordt gekeken of de planning van levering in de week van 22 
t/m 26 maart nog mogelijk is. Naast dat het met kleding altijd een vraag is of levering komt zoals 
gepland is de crisis een extra factor waardoor de levering nog niet 100% zeker is. Zodra wij meer 

informatie hebben, laten wij dit weten.   
 

Als de kleding klaar is, wordt deze gesorteerd per lid en zal op te halen zijn bij Dirk Visbeek 
Fietsplezier in Wormerveer nadat het bestuur dit heeft aangegeven per e-mail, Social media en de 
begeleiders.  

 
De winkel van Dirk Visbeek Fietsplezier is nabij het treinstation Wormerveer, het adres is 
Esdoornlaan 8, 1521 EA Wormerveer.  

  
Ben je straks in het nieuw? Vergeet niet een foto te delen met #DTS100jaar op de Socials! Ook na het 

feestweekend van 27 en 28 maart. 
 

Declaratie wielershirt 

  
Wij hebben een wijziging moeten aanbrengen in de manier van declareren van het wielershirt korte 
mouwen die jullie krijgen van de club.  

 
Dit wielershirt kan gedeclareerd worden aan de hand van het bestelnummer van de order bij 

Vermarc. Via e-mail communiceren wij op korte termijn welke stappen jullie moeten volgen. De 
belofte dat het shirt ter beschikking wordt gesteld door de club blijft. 
  

 

 
 
 
 

https://www.strava.com/clubs/dtszaandam
https://dirkvisbeek.nl/
https://dirkvisbeek.nl/
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#DTS100jaar 

 
Wij rekenen op jullie steun voor deze leuke ideeën. Het is het beste alternatief tijdens de 

Coronacrisis. Uiteraard is er goede hoop op fysieke evenementen in het najaar zodat wij nog groots 
kunnen uitpakken. Met het virtuele evenement, nieuwe kleding, de mogelijkheden van Social Media 
en de 100km-Challenge gaan wij echter met z’n alle flink uitpakken en er een feestje van maken!  
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Sponsoren Nieuwelingen- & juniorendames DTS: 

              

           

         

 


