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Verhalen uit het peloton
Gebruinde koppies verraden dat de nazomer door iedereen met open armen is ontvangen
en dat na een wat natte zomer, de allicht laatste prachtige dagen voor 100% worden
benut.
Alaphilippe reed dit weekend  wederom ongenaakbaar naar de regenboogtrui en bij de
Lingerenners zijn de laatste doordeweekse clubritten van dit jaar helaas al weer in zicht.
Over heel 2021 bezien, kunnen we terugkijken op clubritten met veel deelnemers en dito
zoveel enthousiaste reacties. De tikkies op zondag verraden dat ook de zondagsritten niet
alleen worden bevolkt door de spreekwoordelijke zondagsrijders maar door een groep
enthousiaste en minstens zo hongerige en dorstige deelnemers.
Naast de clubritten zijn ook de ALV en BBQ  die zo’n twee weken geleden plaatsvonden,
goed bezocht en ook hier was sprake van deelnemers waarvan de innerlijke mens enige
aandacht behoefde.

Een activiteit die eveneens goed bezocht werd, was de jaarlijkse Jan Vermeulen Classic.
Naast een talrijke bezetting konden de gereden routes rekenen op veel complimenten
voor de organisatie en een Whatsapp-bericht vatte het mooi samen: “Jan Vermeulen
waardig”. Het past dan ook deelnemers en bovenal organisatie te bedanken voor deze
memorabele dag!
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Nieuwe clubkleding
Zoals iedereen wellicht vernomen heeft, is tijdens de ALV de nieuwe clubkleding
gepresenteerd. En laten we eerlijk zijn, wie wil er nou niet in deze flitsende en ultra-goed-
gesoigneerde outfit op de fiets zitten! Daarom bij deze nogmaals het verzoek om voor 1
oktober a.s. je bestelling door te geven en onthoud daarbij dat het er niet om gaat hoe
hard je fietst…maar wat je aan hebt 

!

 
Dolomieten
Na de Marmotte staat er voor seizoen 2022 weer een nieuwe en minstens zo inspirerende
uitdaging voor de deur! Als afzien, bikkelen, doorbijten, genieten en dat alles bij een
prachtig decor, op jouw verlanglijst staan, dan is dit het moment om van de gelegenheid
gebruik te maken en je aan te melden voor de Dolomieten-marathon 2022. Dit grote klim-
en daalfestijn zal plaatsvinden van 7 tot en met 11 september 2021 en je kunt je tot 31
oktober a.s. opgeven bij de evenementencommissie. Voor meer info:
https://www.wtcdelingerenners.nl/lingerenners-dolomieten-marathon-2022/
 

Cursus wegkapitein
Mochten je ambities verder reiken dan een rondje fietsen en heb je het gevoel dat je van
een amorfe massa renners een correct fietsend peloton kan maken, dan is de cursus
wegkapitein iets voor jou! Er zijn nog twee plaatsen vrij en opgeven is mogelijk tot en met
30 september a.s.. Voor meer info: https://www.wtcdelingerenners.nl/cursus-wegkapitein-
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Winterseizoen/ mountainbikers
Met het einde van de zomertijd, komt er eveneens een eind aan de clubritten (op de weg).
Uiteraard betekent dit niet dat je je (nieuwe) pakkie en fiets in de schuur kunt zetten tot
volgend voorjaar. Ook in de herfst en winter is er immers nog genoeg te beleven op de
mountainbike of racefiets.
Je kan je binnenkort via de verenigings-appgroep aanmelden voor de winter-appgroep en
zo op de hoogte blijven van eventuele winterse fiets-initiatieven.

 

 
 
 Op de kalender

17 oktober wordt het seizoen afgesloten met de Sluitingsrit;
9 januari Nieuwjaarsrit;
5 maart Clinic Baanwielrennen;
6 maart MTB-gravelrit;
20 maart Openingsrit seizoen 2022;

 
Met de handen aan het stuur, de blik op oneindig en vol vertrouwen onderweg naar
morgen, groet ik u allen!
 
Met sportieve groet,

Robertus (Whatsappus)
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