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 WTC de Lingerenners



DOELSTELLINGEN

• Sport en bewegen stimuleren
• Gezelligheid en sportivitei
• Georganiseerd fietsen met respect voor 

mens en 
• Racefiets en mountainbike



CONTRIBUTIE

Photography by Veeral Patel, Mike Hone

• € 32,50 per jaar 
• Clubkleding (verplichte aanschaf bij 

aanmelding) 
• Activiteiten
• Korting bij sponsors 
• NTFU Lidmaatschap?



CLUBKLEDING

3D model van onze kleding



CLUBKLEDING

Prof Jersey  
Short Sleeves Bodyfit

Race Proven  
Lycra Short

Photo by Nick Muzik/Cape Epic/SPORTZPICS



Prof Jersey  
Long Sleeves Isolation 

Race Proven  
Bibtights Temp Control

CLUBKLEDING



Prof Body  
Windblock Summer Netz

Race Proven  
Winter Jack

CLUBKLEDING



Team gesublimeerde  
armstukken TC

Team gesublimeerde  
beenstukken TC

CLUBKLEDING



ACTIVITEITEN

• Clubritten doordeweeks op dinsdag en 
donderdagavond 

• Clubrit in het weekend op zondagochtend en 
mogelijk op zaterdagochtend 

• Gezamenlijke deelname aan toertochten 
• Clinics 
• Workshops

image courtesy RCS Sport



SPONSORS

Bike Repair Geldermalsen 
!

• Bike Repair Geldermalsen is de wielerspeciaalzaak 
voor de fanatieke en beginnende (sport) fietser.   
Bij Bike Repair bent u aan het juiste adres voor 
aanschaf van een nieuwe of gebruikte fiets, 
reparatie werk en onderhoud aan uw racefiets of 
mountainbike. 

• Leden krijgen een korting van 10% op onderhoud 
en aankoop

Pic: Sirotti



Leeuwenstein Groep B.V. 
!

• Met drie verschillende werkmaatschappijen  
(van Doorn Geldermalsen, Signa terra en Dover) 
zorgen wij dagelijks voor de groene en grijze 
buitenruimte en voor verkeersmaatregelen in  
heel Nederland. Dat doen wij sinds 2009 onder    
de naam Leeuwenstein Groep B.V.

SPONSORS



Gerssen & Donkersloot  
makelaars 
!

• U overweegt een woning te kopen of te verkopen? 
En daarbij zoekt u naar de juiste balans tussen 
baten en lasten? Dan heeft u behoefte aan 
professioneel advies. Gerssen & Donkersloot 
Makelaars hebben de deskundigheid om u 
doelgericht te adviseren. 

pic: ©Sirotti

SPONSORS



FysioTeam / Fysiosport  
Geldermalsen 
!

• Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is beseft 
u pas als u ergens last van krijgt. U kunt bij Fysioteam 
terecht voor blessure preventie, de behandeling van 
klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. 
De plek in Geldermalsen waar iedereen onder 
deskundige leiding in kleine groepen veilig kan sporten 
en bewegen. Plezier, kwaliteit en goede begeleiding 
staan bij ons hoog in het vaandel.

 AFP PHOTO/ JAIME REINA 

SPONSORS



Van Walderveen 
de echte bakker 
!

• Met 4 vestigingen in Geldermalsen,  Waardenburg, 
Beesd en Buren is brood- en banketbakkerij         
Van Walderveen ruim vertegenwoordigd in de 
Betuwe.  Het adres voor uw brood en banket.

Foto: MIGUEL ANGEL MORENATTI/AP

SPONSORS



Ask4benefits 
!

• Bij assurantie- en advieskantoor Ask4benefits 
kunnen zowel de directeur-grootaandeelhouder, 
de (startende) ondernemer en de werknemer 
terecht voor een deskundige analyse, advies op 
maat en verzekeringen met aantrekkelijke 
kortingen. Transparant en scherp geprijsd!

    AFP/Yuzuru Sunada

SPONSORS



Malsen sport en civiel 
!

• Malsen Sport en Civiel is ontstaan om  
voor de opdrachtgever de voorbereiding vanaf    
de eerste pennenstreep tot de 
uitvoeringsbegeleiding en oplevering van 
projecten te verzorgen op het gebied van 
sportveldaanleg, - renovatie en onderhoud.

SPONSORS



SPONSORS

G. van Doesburg  
Internationaal transport 
!

• Als transporteur bieden zij diensten door heel 
Europa aan, als expediteur "worldwide".  
Daarnaast hebben zij op- en overslag 
mogelijkheden in Zaltbommel, centraal gelegen in 
Nederland, op de kruising tussen de A2 en de A15 
(Knooppunt Deil).

© ANP



Vragen / tips / suggesties? 
!

• Alle hulp is welkom, mocht je een vraag of idee 
hebben voor de vereniging, schroom dan niet! 
!

• Heb je zin om mee te helpen? Meld je dan aan als 
vrijwilliger

© ANP

VRAGEN



!

Alleen bij een inschrijving van vandaag 
!

Twee gratis binnenbanden van onze hoofdsponsor  
Bike Repair Geldermalsen 
!
!

© ANP

ACTIE


