TC de Gebroken Spaak
Groepsfoto op 3 mei
Zoals al aangekondigd willen we ook nu weer een groepsfoto maken. Mooi weer is
natuurlijk wel een vereiste! Verzamelen om 9 uur bij café Regina! Als blijk van
waardering naar onze sponsors, wordt jullie aanwezigheid ten zeerste op prijs
gesteld!

Nieuwe kleding bijbestellen?
De oproep om klachten over de kleding door te geven heeft gelukkig nauwelijks
reacties opgeleverd dus het overgrote deel is tevreden! Wil je kleding bijbestellen?
Geef dit dan door via een e-mail aan degebrokenspaak@home.nl.

Maak kans op een sportvoedingspakket
ter waarde van 25 euro!
Patrick van Herten is student Marketing Management aan de Universiteit van Tilburg.
Momenteel is hij bezig met zijn afstudeeronderzoek. Het onderzoek concentreert zich
op sportvoedingsmerken specifiek voor wielrenners. Om te slagen voor zijn
afstudeerstage heeft hij de hulp nodig van wielrenners!
Patrick heeft een korte vragenlijst gemaakt en doet een beroep op onder andere de
leden van Tourclub de Gebroken Spaak om deze online in te vullen om zodoende zijn
afstudeerstage tot een succes te maken. Het invullen van de vragenlijst neemt
ongeveer 5 tot 7 minuten tijd in beslag en onder alle respondenten worden 5
sportvoedingspakketten ter waarde van 25 euro verloot!
Door hier te klikken kom je uit bij de vragenlijst:
Namens Patrick heel erg bedankt!

Nieuws uit de ziekenboeg
Peter Willems fietste afgelopen dinsdag weer voor de eerste keer mee in de groep
na zijn zware valpartij, Het leek of hij nooit weg was geweest…
Berry Soute heeft weer een PET/CT scan laten maken en daarop was te zien dat de
tumor op zijn long zich rustig houdt en niet groter is geworden. Voorlopig wordt er
verder niets gedaan en wordt begin juni een nieuwe PET/CT scan gedaan zodat ze de
eventuele groei en uitzaaiingen beter in kaart kunnen brengen. Hij fietst ondertussen

rustig door (vaker met Nic Ritzen) zoals de 150 km versie van de Amstel Gold Race
en hij was ook van plan LBL te fietsen. Dus dat klinkt allemaal hoopvol.
Yuri Frissen is alweer redelijk hersteld van zijn valpartij in een afdaling. Hierbij had
hij o.a. 2 kleine breukjes in de onderste ruggenwervel opgelopen. Maar ook hij zit
alweer op de fiets en komt langzaamaan terug in goede conditie.
Tenslotte Jos van den Akker: hij is herstellende van een longontsteking en wil
volgende week weer langzaam een start gaan maken met fietsen.
Wij wensen iedereen, ook diegenen die we hierboven niet hebben genoemd en ook
een beetje sukkelen met gezondheid, van harte Beterschap!

Met vriendelijke groet!
Het bestuur van TC de Gebroken Spaak

