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Verhalen uit het peloton
Met de start van de tour, MvdP een paar dagen in het geel, Schelling een paar
dagen in de bollen en een paar bergetappes in het vooruitzicht is het wielerseizoen
buiten Geldermalsen ook weer begonnen! De profs hebben het voorbeeld van de
Lingerenners gevolgd en zijn weer en masse de weg op gegaan.

Hier in de Betuwe wordt met groot enthousiasme deelgenomen aan de clubritten en
ook de sportieve uitstapjes die buiten de regio worden georganiseerd kunnen
rekenen op enthousiaste deelname. Gezien de enorme hoeveelheden appeltaart die
per tikkie worden afgedeald, worden de hierbij verbrande calorieën op gepaste wijze
aangevuld

!
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Tijdens de clubritten wordt er hier en daar erg hard gefietst en individueel worden er
ook flink wat kilometers gedraaid. De gespreksonderwerpen tijdens de clubritten
moeten wat mij betreft jaarlijks gebundeld in een oplage van 10.000 stuks en via



internet worden verkocht want ze blijven verrassen, intrigeren en bovenal zijn ze
vaak meer dan vermakelijk.
Naast een prachtige en plezierige zomer voor iedereen, wordt de pechvogel(s) in de
ziekenboeg nog een spoedig herstel gewenst zodat we hen spoedig weer kunnen
verwelkomen.

 AVG en privacy
Er wordt fanatiek met foto’s gestrooid op Strava en daar is natuurlijk niets mis mee!
Bij je inschrijving als lid heb je, door het accepteren van de algemene voorwaarden,
aangegeven dat een foto met daarop jouw beeltenis door de vereniging gebruikt kan
worden voor publiciteitsdoeleinden. Mocht je echter bezwaren hebben tegen het
plaatsen van een foto, waarop je staat afgebeeld, op Strava dan kun je daarover het
beste contact opnemen met degene die de bewuste foto heeft geplaatst.

 Van het eerste uur
Bij Bikerepair Geldermalsen, één van onze sponsors van het eerste uur, wordt hard
geklust deze zomer. Naast een uitbreiding van de showroom, wordt ook de
werkplaats uitgebreid zodat Wilfred en Wilco nog meer ruimte hebben om de
wielerfanaten, wielerrecreanten en andere fietsliefhebbers van dienst te kunnen zijn.
Uit betrouwbare bron is vernomen dat er zelfs een koffie-corner  gaat komen en dat
maakt het excuus om er eind deze zomer, als de verbouwing gereed is, naar binnen
te lopen helemaal compleet. Uiteraard is de winkel tijdens de verbouwing op de
gebruikelijke tijden gewoon geopend



Op de kalender
In navolging op het succesvolle uitstapje naar de Limburgse Heuvels, vindt er 11 juli
wederom een tocht plaats met de nodige hoogtemeters. Je kunt je bij Tjeu
aanmelden voor deelname en uiteraard is er ‘voor ieder een versnelling’.
Zet ook alvast 19 september en 17 oktober op de kalender want dan worden de Jan
Vermeulen Classic en de Sluitingsrit verreden. Over de in september geplande ALV
volgt nog nadere info.

Rest mij  niets anders dan iedereen een prachtige zomer toe wensen met veel fiets-
en ander vertier. Handen aan het stuur, voeten op de pedalen en de blik op
oneindig…en wie weet wat deze zomer je brengen zal!

Met sportieve groet,

Robertus (Whatsappus)
Namens het bestuur WTC de Lingerenners 


