
Aanmelden 

 

 

Wil je lid worden of op proef een paar keer 

meerijden, meld je dan aan bij: 

Tom Geraedts,  tel 0475 503729 

Annelies Lucas, tel 06 43167593 

 

Je bent van harte welkom mee te rijden met 

een toertocht op zondagmorgen. Vertrek is 

vanaf Nepomuk op de brug over de Swalm 

tegenover “Thijs en Wilma”.  

 

De vertrektijd is afhankelijk van het moment 

in het seizoen: 8.30 uur of 9 uur.  

We informeren je daarover bij aanmelden.  

 

 

Tot ziens op zondagmorgen! 

 

 

 

 

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

  Tot zover over onze mysterieuze naam, 

  waar het om gaat is: fietsen, samen    

  tochten rijden in onze mooie omgeving: 

   

  ...  lees verder… 

…..in 1997 vertrokken een aantal 

Zjwamer fietsers naar Nepomuk in 

Tsjechië, de zusterstad van 

Swalmen. Het werd de geboorte 

van een fietsvereniging, die in 

2000, tijdens een zeer natte 

fietsweek in de Vogezen, gedoopt 

werd met de naam Vélo l’eauloo 

 



Voor wie is Vélo l’eauloo? 

Vélo l’eauloo is er voor mannen en vrouwen 

die  

 graag op hun racefiets rijden, 
 

 in verenigingsverband willen fietsen, 
 

 een lekker tempo willen draaien maar 
niet per se tot het gaatje willen gaan, 

 

 sportiviteit belangrijk vinden evenals 
gezelligheid,  

 

 veiligheid ook hoog in het vaandel 
hebben (en een helm dragen tijdens de 
fietstochten). 

De vereniging organiseert geen speciale 

jeugdactiviteiten. Leeftijd speelt verder geen 

rol.  

 

NTFU 

De vereniging is aangesloten bij de NTFU, 

en heeft ( in het voorjaar 2014) ongeveer 20 

leden.  

Dames zijn nog ondervertegenwoordigd en 

worden van harte uitgenodigd te komen 

kennis maken.  

Activiteiten 

Hoofdactiviteit van de vereniging is de 

toertocht op zondagmorgen.  

Daarnaast wordt er voor de liefhebbers 

gefietst op dinsdagmiddag, woensdag- 

avond en vrijdag morgen. 

Extra activiteiten al dan niet op de fiets en al 

dan niet in eigen land organiseren we bij 

voldoende belangstelling. 

 

Fietsroutes 

De routes voor de zondagochtenden worden 

aan het begin van het seizoen bekend 

gemaakt en staan op onze website: 

www.veloswalmen.nl 

Onze vereniging heeft ook een facebook 

pagina voor haar leden waarop berichten 

over routes en andere zaken uitgewisseld 

kunnen worden. 

 

Zondagochtend 

Vanaf maart tot en met oktober rijden we  

elke zondag een andere route.  

De afstanden worden in de loop van het 

seizoen opgebouwd van + 50 tot + 100 km 

 De A-groep rijdt een vast tempo van     

28-30 km/uur, 

 De B-groep rijdt vast 25-26 km/uur. 

 

De afstanden in de A-groep zijn iets langer 

dan in de B-groep. 

Zowel in de A als in de B-groep geeft een 

routekapitein de weg aan.  

Een wegkapitein houdt een oogje op de 

snelheid, veiligheid, coördineert het    

wisselen van koppositie etcetera.  

 

Nazit                          

Na de zondagse tocht  staat de koffie klaar  

in café Wilhemina, waar A-en B-rijders 

samen kunnen bijpraten over de tocht en 

andere zaken…  

…..en waar afspraken worden gemaakt voor 

tochten op doordeweekse dagen. 

http://www.veloswalmen.nl/

