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TOERFIETSEN.....,IETS VOOR JOU?
voorbij zien komen, de dames en heren van ToerclubZelhem, lekker
fietsend door de Achterhoek en soms ook daar buíten. En heb je ook wel eens gedacht, dat
zou ik ook wel willen, maar dat gaat me veelte snel? Maar zou je het toch wel een willen
proberen om te beginnen met toerfíetsen op de racefíets ín groepsverband? Toerclub
Zelhem gaat jou deze mogelijkheid bieden. Wij willen op dinsdag t2 april met een
startersgroep beginnen voor de duur van ca.6 - 10 weken. De bedoeling ís dat je onder
deskundige leiding van ervaren toerfÍetsers van Toerclub Zelhem de grondbeginselen van
het fietsen in een groep onder de knie gaat krijgen.
Je hebt ze vast weleens

Voorop staat het plezier in het samen beoefenen van deze mooie sport. ledereen vanaf 16
jaar is welkom. Snelheid is daarbij niet het belangrijkste, wel het genieten van al het mooie
dat Zelhem en omgevíng biedt.

we fietsen in het begin één keer per week op een nog nader te bepalen avond
(waarschijnlijkwordt dit de dinsdagavond) en starten om 18.45 uur vanaf het
evenementenplein in Zelhem. We beginnen met een afstand van 2O/25 km. Afhankelijk van
de behoefte van de deelnemers en hoeveelheid licht in de avonduren gaan we de afstanden
stapsgewijs verhogen. BÍjvoldoende belangstelling kan er op termijn ook in het weekend
gezamenlijk gefíetst worden. Alles in overleg met de deelnemers aan de startersgroep.
Je dient zelf voor een racefiets, kleding en helm te zorgen. Neem voor de zekerheid ook een

paar lampjes mee (voor- en achterlicht)die je makkelijkaan het stuur en zadel kunt klikken
als je in de schemering nog naar huis moet fietsen.

Geïnteresseerd? Meldt je aan via startersgroep@toerqlubzelhem.nl, vermeld daarbij jouw
naam en mobiele telefoonnummer en kom vríjblijvend meefietsen! Je hoeft hÍervoor nog
geen lid te zijn van Toerclub Zelhem, je krijgt alle gelegenheid om te kijken of het toerfietsen
echt iets voor jou is.

