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zo 05|05 ZOTTEGEM
A. Scheirisstraat 31

wo 29|05 ST. MARTENS-LATEM
K. Maenhoutstr. 18/1

zo 16|06 OUDENAARDE 
G. Antheunisplein 1

zo 04|08 ZELE
Lokerenbaan 25

di 06|08 ZINGEM 
Dorpsstraat 15

zo 25|08 SINT-NIKLAAS 
Zamanstraat 13
(parking Zwijgershoek)

zo 08|09 EEKLO
Sparrenhof, Brugsestwg 183

Door de samenwerking krijgen LM-leden 

50 euro korting op de normale prijs en ont-

vangen ze bovendien een gratis professio-

nele wielertenue ter waarde van 90 euro. 

Geen wonder dat Freddy en Steven in hun 

nopjes waren. Maar niet alleen daarom.

Freddy (62) is een gepensioneerde techni-

sche leerkracht in Gavere en Oudenaarde. 

Voor zijn 60ste verjaardag en zijn pensi-

oen kocht hij zich een koersfiets, nog geen 

twee jaar geleden. Met amper 300 fiets-

kilometers in de benen stapte hij op het 

vliegtuig. Hij komt ook wel eens in het LM-

hotel Liberty in Blankenberge.

Steven (32) is een prepress-specialist voor 

drukkerijmachines Manroland. Hij reed 

vroeger nog met de mountainbike en rijdt 

ook nog maar pas 3 jaar met de koersfiets 

en bij WTC Huise. Vorig jaar reed hij wel de 

Mont Ventoux op. Steven leerde zijn vrien-

din uit het Antwerpse Kontich kennen als 

animator bij de LM-jongerenorganisatie 

Crejaksie.

Over de LM-fietsstage zijn vader en zoon in 

de wolken. "Beter had het echt niet kun-

nen zijn", zeggen ze in koor. "Je eigen fiets 

is sneller dan jezelf ter plaatse en staat 

startensklaar in een veilige ruimte, waar 

je ook gratis onderhoud en herstellingen 

krijgt als dat nodig is."

"Voor elke rit ligt bevoorrading klaar voor 

elke fietser en ook onderweg kom je niets 

te kort. De parcours, onder deskundige 

begeleiding van Nederlandstalige geoe-

fende fietsers, gaan langs rustige wegen 

en zijn gevarieerd en wondermooi. En hier 

schijnt elke dag de zon!"

In en om het viersterrenhotel Marina 

Playa is inderdaad niets tekort. "Je kan er 

zelfs een dag de nieuwste Eddy Merckx-

fietsen testen, je kan een professionele 

rennersmassage krijgen en voor de Kort-

weg-gasten zijn sauna, fitness en jacuzzi 

volledig gratis", somt Steven op. Ook in het 

hotel zelf is alles op niveau, getuigt vader 

Freddy. "Ruime kamers, grote comfortabele 

bedden, een enorme keuze aan gevari-

eerde en wisselende buffetten, zowel bij 

het ontbijt, 's middags als 's avonds. Het is 

onmogelijk om elke dag van alles te eten 

wat wordt aangeboden. En fietsers met  

120 km en meer 

dan 1000 hoog-

temeters in de 

benen, hebben 

nochtans een 

goede appetijt." 

Ook aan de ontspan-

ning is gedacht, met 

een grote hoteltuin met  

2 open en 1 overdekt zwembad. 

"En alle kamers hebben een prachtig zicht 

op zee", voegt Steven eraan toe.

Ook volgend jaar wordt de samenwerking 

van LM met Kortweg Cycling Travel voort-

gezet. Het is de bedoeling om een volledi-

ge fietsstage enkel voor te behouden voor 

LM-leden, van 18 tot 25 april 2014. Snel 

reserveren zal de boodschap zijn, want 

het aantal plaatsen voor de fietsers en hun 

partners is beperkt tot 60!

Een uitgebreid fotoverslag van de eerste LM-

fietsstage vindt u op www.lm-classics.com

Vader en zoon uit Zingem tevreden deelnemers LM-fietsstage in Mojacar 

“Dit is het fietsparadijs” 
Vader en zoon Freddy en Steven Dossche uit Zingem en Huise waren half april bij de eerste lichting leden van de 

Liberale Mutualiteit die in samenwerking met Kortweg Cycling Travel op zevendaagse fietsstage gingen in 

het Zuid-Spaanse Mojacar. 


