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Clubkleding bestellen

In de Algemene Ledenvergadering van februari jl. hebben wij gemeld dat dit het
laatste jaar zou zijn met onze huidige kleding en dat wij in de loop van 2020 een
nieuw ontwerp zouden maken. Helaas is dit, door de coronamaatregelen, niet gelukt
en hebben wij onvoldoende tijd om dat voor 1 januari rond te krijgen.

Inmiddels hebben wij met de sponsors overeenstemming bereikt om het huidige
sponsorcontract in ieder geval met een jaar te verlengen. Daardoor kunnen we ook
volgend jaar (tot 31-12-2021) nog in de huidige kleding blijven rijden. Dit geeft ons
voldoende tijd om een nieuw ontwerp te maken.

Omdat we de huidige kleding een jaar langer gebruiken, wordt ook de webshop weer
opengezet om clubkleding te bestellen. De webshop is te vinden via www.bioracer.nl
waar jij kunt inloggen met je eigen gegevens. Log je voor de eerste keer in? Stuur
dan even een appje naar Barto dan kan hij je een speciale link sturen om je de
eerste keer aan te melden en om een account aan te maken.

De webshop staat vanaf 15 juli open en sluit op 3 augustus. De kleding wordt dan
naar verwachting rond half september bij Barto thuis afgeleverd. Barto neemt
vervolgens contact met je op om een ophaalmoment af te spreken. Heb je
winterkleding nodig, bestel dat dan ook deze ronde. Arm- of beenstukken bestellen

Dit wil je nog weten voor je vakantie

https://wtcdelingerenners.us10.list-manage.com/track/click?u=24473b7d6f41bd83bf16c0792&id=8ccb144a0f&e=c4314486c6


gaat niet via de webshop. Stuur een even een appje naar Barto. Er zijn nog
voldoende maten op voorraad.

Lintje voor Pieter Huitema
Pieter Huitema is op vrijdag 24 april verrast met de heugelijke mededeling dat hij een
Koninklijke onderscheiding ontvangt: Lid in de Orde van Oranje - Nassau. Dit is
voorbehouden aan mensen die zich jarenlang op een bijzondere wijze vrijwillig
inzetten voor de samenleving. Pieter is sinds 1988 penningmeester van de
Imkervereniging West Betuwe. Hij beheert de financiële ledenadministratie,
correspondentie, archivering en de contacten over cursussen. Sinds 1998 is hij
penningmeester van Het Roosevelthuis West Betuwe. Daarnaast is Pieter sinds
2012 vrijwilliger geworden bij diverse organisaties: stichting RAVON, IVN-afdeling
Maas en Waal, Staatsbosbeheer en WTC De Lingerenners. Bij De Lingerenners
heeft hij o.a. Start2Bike op zich genomen. De feestelijke uitreiking was op
vrijdagmiddag 3 juli op landgoed Mariënwaerdt. 

Pieter, van harte gefeliciteerd! 

XXM-tocht in Limburg 

Zondag 12 juli was het weer zover: de XXM-tocht naar Zuid-Limburg. Tussen 9 uur
en half tien verzamelden zich meer dan 30 klimliefhebbers bij de Amstel Gold



Xperience in Valkenburg. Daar deden we energie op in de vorm van échte
Limburgse Vlaai om de komende klimmetjes het hoofd te bieden. Om 10 uur
vertrokken de verschillende niveaugroepen; A, B en C voor respectievelijk 120 km,
105 km en 95 km. Voor elk wat wils!
Het fijne van de Amstel Gold Xperience is dat er ruim parkeergelegenheid is,
kleedkamers met douches zijn én na het fietsen een pasta- en saladebuffet
klaarstaat. Er moest wel anderhalve meter afstand tot elkaar bewaard worden, dus
het gehele terras werd bezet door de Lingerenners. 
De routes voor de A en B-groep bevatten enkele pittige kuitenbijters, met hellinkjes
van 14-20%. Gelukkig was het perfect weer: droog, niet te warm, niet te koud, met
een lekker zonnetje. Nadat iedereen weer was binnengedruppeld in Valkenburg
werd er eerst iets gedronken; voor de ene een lekker biertje, voor de ander een
frisje. Er kon gedoucht worden en fris en fruitig begonnen we aan het salade- en
pastabuffet; dik verdiend! 

Het was een hartstikke leuke en gezellige dag met een mooi clubje Lingerenners! 

Midzomeravondtocht

Aangezien 21 juni de langste dag van het jaar is, heeft de Evenementencommissie
op donderdag 25 juni de Midzomeravondtocht georganiseerd. We vertrokken vanaf
FCV om 19 uur met prachtig weer: 30 graden, zon en weinig wind. De rit was
toegankelijk voor alle leden van alle niveaus. Er vormden zich meerdere groepjes
van verschillende niveaus; A, B en C. Zo nam wegkapitein Kees de C-groep onder
zijn hoede voor een rondje Bergharen, wegkapitein Ivo vond dat een rondje
Heuvelrug bij een Midzomeravondtocht hoorde en er waren daarnaast nog andere
groepjes die andere routes hebben gefietst. Daarna, rond 21.30 uur, was iedereen
welkom bij De Beurs op de markt in Geldermalsen voor een hapje en een drankje op
kosten van de club. We lieten ons de bitterballen prima smaken, evenals de speciale
biertjes en fris. De laatste Lingerenners verlieten na middernacht het terras van De
Beurs....
Het was weer een zeer geslaagde, sportieve avond! Dank aan de



evenementencommissie.

Trainingstijden & snelheden

Door de coronacrisis is een groot deel van het fietsseizoen in het water gevallen,
maar gelukkig zijn de trainingen alweer een tijdje hervat. Sinds 1 juli hoeven fietsers
onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden; fietsen in een groep mag
dus. Je moet echter nog wel steeds anderhalve meter afstand houden tot andere
weggebruikers. Daarom heeft het bestuur besloten dat de groepsgrootte maximaal
10 personen mag zijn. Zo houd je rekening met je medeweggebruikers en met
elkaar.
Trainingen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond vanaf 19 uur en
zondagochtend vanaf 9 uur. Vanaf dinsdag 18 augustus t/m donderdag 10
september beginnen de trainingsritten op dinsdag en donderdag om 18.30 uur!
"Voor ieder een versnelling!"  Jij bent dus welkom, want voor elk niveau is er een
wegkapitein. 
A-groep, gemiddelde snelheid 33+ km/uur
B-groep, gemiddelde snelheid ongeveer 30-32 km/uur
C-groep, gemiddelde snelheid ongeveer 27-29 km/uur

Je hoeft niet aan te melden of af te zeggen via de Lingerennersapp. Bij slecht weer
houd je de berichten op de app in de gaten voor het geval een training niet doorgaat.
Wanneer renners zijn verzameld bij FCV wordt bekeken welke groepjes er worden
gevormd. Ook dan wordt rekening gehouden met het niveau van de renners. 

Evenementen

Het eerste gedeelte van het jaar in Nederland kenmerkte zich helaas door allerlei
evenementen die niet doorgingen. Daar hadden wij als vereniging ook last van.
Inmiddels zijn de regels versoepeld en is onze evenementencommissie direct aan de
slag gegaan.

Jullie hebben de artikelen over het succesvolle verloop van de Midzomernachttocht
en de XXM-tocht in Limburg al gelezen. Daarmee heeft de evenementencommissie
haar kruid zeker nog niet verschoten. Graag nemen we jullie mee in de
evenementen voor de komende maanden.

Begin september ( 2 t/m 6) is voor velen het hoogtepunt van het fietsjaar. Letterlijk
en figuurlijk. Maar liefst 30 Lingerenners beklimmen dan alpentoppen als Alpe
d’Huez, Glandon en Galibier (hoogte 2642 meter). De echte diehards rijden op
zaterdag de Marmotte. Een tocht van maar liefst 174 kilometer over deze befaamde
cols.



Op 20 september, net terug uit Frankrijk, staat de Jan Vermeulen Classic op de
agenda. Een tocht ter ere aan, ons helaas veel te vroeg ontvallen erelid, Jan
Vermeulen. Deze dag eerst de ontspanning met een gezamenlijk ontbijt en
vervolgens de inspanning over de route die Jan zelf graag reed.

De volgende datum die je in je agenda kunt noteren is 18 oktober. Dan rijden we de
sluitingstocht. We eindigen in De Beurs waar we met een biertje in ons hand kunnen
kijken hoe de echte wielermatadoren de Ronde van Vlaanderen die middag
beslechten.

De laatste datum die we hier vermelden is 15 november. Deze datum is voor de
mountainbikers. De evenementencommissie organiseert dan de MTB-tocht op
locatie. De locatie dit jaar is Nijmegen en omstreken.

Bij recente evenementen zien we een hele hoge opkomst onder A, B, C en
Start2bike. Dat verhoogt de gezelligheid alleen maar. Ben je nog nooit op een
evenement geweest? Meld je dan eens aan. Ben je al eerder geweest dan zien we
je graag terug. Via de groepsapp word je uiteraard op de hoogte gehouden.

 Maak er nog een prachtig mooi naseizoen van! 

🚴 🚴 🚴 🚴



Met sportieve groet,

Ronald
Namens het bestuur WTC de Lingerenners 
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