LM-leden tevreden en in goede conditie na fietsvakantie in Mojacar

‘’Alsof je Euromillions
gewonnen hebt!’’
Voor het eerst konden leden van de Liberale Mutualiteit dit voorjaar op fietsvakantie met Kortweg Cycling Travel naar het Zuid-Spaanse Mojacar. Onder hen twee West-Vlaamse broers en hun schoonbroer, vergezeld van hun respectievelijke partners. Na afloop hadden
ze niets dan lof: ‘’Het is een aanrader voor iedereen. Ik zou het zeker opnieuw doen’’, sprak Luc Vanthomme uit Poelkapelle.
Luc (56), account manager bij de Persgroep en zijn vrouw Carine Dewachter
waren vergezeld van broer Dirk Vanthomme (52) uit Bissegem, bediende
bij de NMBS en diens partner Nina Deleu
en van schoonbroer José Dauchy (56) uit
Langemark, teamleider automatisatie bij
Dujardin Foods en zijn vrouw Marleen
Vanthomme.
Marleen had de aankondiging gezien in
het LM-ledenblad en vond onmiddellijk
dat dit iets voor haar man en haar twee
broers was. ,,Ze gingen met de mannen
alleen al een vijftal jaar fietsen in de Alpen en de Pyreneeën. Het was tijd voor
een mooie fietsvakantie met de vrouwen
erbij. Het was rap beslist!’’, lacht ze.
De drie koppels waren verbaasd over wat
je in het hotel Marina Playa en met Kortweg mag verstaan onder ‘’all in’’. ‘’De
kamers zijn ruim en mooi, met terras
en zicht op zee, alles is superproper, het
personeel is vriendelijk, de buffetten gigantisch en gevarieerd, volpension van ’s
morgens tot ’s avonds met wijn en water
aan tafel, en dat tegen een zeer betaalbare prijs’’, vat Carine samen.
Maar de mannen waren natuurlijk gekomen om te fietsen. ,,De service die je
krijgt is fantastisch. De fietsen staan veilig opgeborgen, er is professionele technische assistentie, de bevoorrading onderweg is prima, de begeleiders zorgen
voor een aangepaste snelheid tijdens de
ritten, de parcours zijn prachtig, de hellingen en cols een mooie uitdaging’’, somt
Dirk op. Samen met José is hij lid van WTC
Zonnebeke. Hij fietst al 20 jaar, zijn broer
en schoonbroer elk zo’n jaar of 6.
Ook voor José, die om meer dan één reden ‘’Flecha’’ wordt genoemd, was het
een absolute meevaller.

De familie Vanthomme: tevreden LM-leden op de laatste dag van de fietsvakantie

,,Je fietst hier op een week tussen 600
en 700 kilometer. De conditie gaat er
dus supersnel op vooruit. De supporters
wachten je langs de kant van de weg op.
Zo voel je de vermoeidheid van de beklimmingen zelfs niet meer!’’.
Nina, die een volledige dag mee in de
volgwagen zat en onderweg actiefoto’s
nam, had ook nog tijd om van het mooie
uitzicht te genieten. ,,Dit is een prachtige
streek, zowel voor de fietsers als voor de
gewone toerist’’.
En Luc vat het nog eens samen. ,,Dit was
een fantastische week. Precies of ik Euromillions gewonnen had’’.

Een fotoverslag van de eerste LM-fietsvakanties in Mojacar kan u bekijken op
www.lm-classics.com.
De samenwerking met Kortweg Cycling
Travel wordt ook in 2014 voortgezet.
LM-leden kunnen dan opnieuw tegen
kortingprijs op fietsstage van vrijdag 18
tot vrijdag 25 april. Houd de komende
maanden de aankondiging op www.
lm-classics.com en de advertentie in
het LM-ledenblad in de gaten.

