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Tour de France 2015

Deze gedenkwaardige Tour ligt alweer achter ons, we mogen niet klagen met Robert
Gesink en Bauke Mollema in de top tien. Ook het meesterlijke knechtenwerk van Wout
Poels waarmee hij Froome in het geel hield maakte grote indruk, maar ook de prestaties
van Tom Dumoulin en Wilco Kelderman die heel dicht bij het gele tricot waren. Het was dit
keer zonder meer genieten van de bovenste plank.
Onvergetelijk zijn de beelden van het slachtveld door de massale valpartij, waarna
kanshebber Tom Dumoulin, met haast de gele trui om zijn schouders, gedesillusioneerd
het strijdperk moest verlaten. Niet verwonderlijk dat er stemmen opgaan om het aantal
deelnemers te verlagen, om zodoende de kans op valpartijen te verkleinen en uitvallende
smaakmakers als Fabian Cancellara en Tony Martin misschien wel gewoon overeind
hadden kunnen blijven.
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De valpartij waarna Tom Dumoulin de strijd moest opgeven

Nieuws

Afgelopen tijd zijn er niet veel verslagen/berichten binnen gekomen die de inhoud van
deze nieuwsbrief hadden kunnen verlevendigen. Laten we het houden op komkommertijd.
In de wandelgangen heb ik wel opgevangen dat een aantal A renners een gezellig en
sportief weekje hebben gehad in de Franse Alpen, wie weet krijgen we daar nog iets van
te horen!
Noemenswaardig is de twee keer vanwege het weer uitgestelde 160 km lange
Kempentocht; een keer door de tropische hitte en een keer door de neerplenzende regen.
Ook de extra vroeg geplande Hoch Elten tocht op 19 juli mag niet onvermeld blijven; Joop
Wijdeven en uw redacteur stonden om 7.20 uur tussen de kermiskramen en krakende
plastic bierbekers in afwachting van wie zich ook niet hadden laten weerhouden door de
mindere weerberichten. Gelukkig waren er genoeg vrije terrasstoelen voorhanden van
waaruit zij de opruimwerkzaamheden van de markt tot 8.00 uur relaxed konden
aanschouwen. Zij hebben zich toen aangesloten bij de ondertussen wel opgedaagde
leden, met wie ze naar de Alphense molen gereden zijn.
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Het weer zorgde ook zaterdag 25 juli met code rood voor afgelastingen van vele
activiteiten in den lande, maar dat gold niet voor de Flipjes Betuwetocht 2015.

Nicolien
Cools

Flipjes Betuwetocht 25 juli 2015
Nicolien is met haar vriend Johan op 25 juli met voorspelling code oranje/rood toch op de
fiets gestapt om de Flipjes Betuwetocht te gaan rijden en heeft daar absoluut geen spijt
van gekregen.
Het was een prachtige tocht met 3 NTFU sterren en dat verdient de tocht ook. Alles super
aangegeven en georganiseerd. Helaas door de voorspellingen van slecht weer waren er
weinig inschrijvingen (toch jammer voor zo'n goed georganiseerde tocht).
De regen bleef uit maar het laatste uur was er wel een heftige storm waardoor de
oversteek over de brug best spannend was. Verder veel mooie klimmetjes en afdalingen.
Na afloop was er voor de deelnemers meer dan voldoende spaghetti kunnen eten.
De tocht had meerdere afstanden tw 35, 60, 100, 125, 155 en 185 km.
Een aanrader voor volgend jaar. De start is in TIel.
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famvandijk@home.nl niet vergeten, ook jouw ervaringen zijn interessant!
Voor iedereen die nog vakantie tegoed heeft de allerbeste wensen!!

