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                Zandhoven, 01  oktober 2020 
 
 
Beste sportvrienden, 
 
Benny en David hebben ontslag genomen als bestuurslid. 
Wij willen beide bedanken voor hun jarenlang enthousiaste bijdrage tot de succesvolle werking van onze club. 
 
Bij deze lanceren wij een oproep aan ieder van jullie. Wil je jezelf engageren om deel uit te maken van ons bestuur? 
Twijfel niet en stel je kandidaat via één van onze bestuursleden. Het werk valt echt wel mee. We vergaderen een 6 tot 
8 tal keren per jaar. En de enige drukkere periode is rond onze VTT. 
 
Wegens de corona pandemie zien we ons nogmaals genoodzaakt om enkele ritten aan te passen: 
 

- Rit van woensdag 7 oktober naar Valkenburg gaat niet door. 
o Ze wordt vervangen door een rit naar Olmen, ongeveer 100 km met vertrek om 12:00 uur. 

- Ook onze Haringrit zal niet zijn zoals anders. We rijden wel naar de Trappisten om er iets te drinken en 
vervolgen dan onze tocht  naar Pulderbos. Het bakken van Kip en Haring zit er echter niet in dit jaar. 

 
- De organisatie van onze jaarlijkse veldtoertocht zijn we volop aan het bekijken. Momenteel zijn we in overleg 

met het Gemeentebestuur en de VWB om te kijken aan welke voorwaarden we moeten voldoen om  op een 
veilige manier te kunnen organiseren. 
 

Indien er leden zijn die kledij wensen te bestellen: dit kan ten alle tijden bij Erik de Backer. 
 
 
Hierbij nog de kalender voor de komende maanden. 
 
 

A/B zo 11/okt Trappistenrit 60     
         

 
 
Vanaf 18 oktober vertrekken we met zijn allen op zondag aan de statie met de volgende opties: 
 

- Er vertrekt een groep met de MTB om een tochtje door de bossen van ongeveer 40 à 45 km tegen een tempo 
dat alle deelnemers makkelijk kunnen volhouden. Keuze van de rit ter plaatse te bespreken. 

o Indien je voor deze groep een ritje kent dat voldoet aan het voorstel, laat het weten dan kunnen we het 
zeker eens rijden. 

- Een andere groep vertrekt met de koersfiets voor een ritje van 65 à 70 km tegen een gezapig winters tempo. 
Keuze van de rit ter plaatse te bespreken. 

Voor beide groepen  geldt vanzelfsprekend het motto: samen uit samen thuis. 
Mochten er  in de buurt toch een VTT georganiseerd worden, kunnen we daar altijd naar toegaan. Om hiervoor af te 
spreken is onze “WhatsApp” groep  een handige tool. 
 
 
 
   
Sportieve groeten  
Het bestuur 

 


