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                Zandhoven, 11 juni 2021 

Beste sportvrienden, 

 

Sinds 09 juni zijn sportactiviteiten in georganiseerd verband toegelaten met max. 100 personen. Aantal deelnemers per 

groep zal voor ons dus geen beperkende factor meer zijn. Mogen we vragen om nog wel steeds de 1.5m afstand te 

bewaren en op café de geldende horeca regels te volgen. Nog even,… we zijn er bijna.   

 

Het clubkampioenschap zal dit jaar doorgaan op zondag 27 juni met net zoals vorig jaar een duo-rit. De duo’s 

dienen ingeschreven te zijn tegen maandag 21/06. Dit kan door het verzenden van een mail naar het gekende 

clubadres. Tegen vrijdag 25/06 zullen jullie dan een mail ontvangen met starturen per duo. Het eerste duo zal 

vertrekken om 09u00 en de volgende om de 3 minuten. Nieuw voor dit jaar is dat we zullen vertrekken vanuit 

Pulderbos (Vogelzang). Met uitzondering van vertrek- en eindpunt zal de rit hetzelfde zijn als vorig jaar. GPX-rit en 

plannetje zal jullie nog per mail bezorgd worden.  

We zijn nog op zoek naar een vrijwilliger om de tijdsregistratie op te nemen. 

 

De BBQ zal omwille van de nog geldende Corona maatregelen verplaatst worden naar zondag 22 augustus en 

doorgaan in de Christoffel. Vanaf 15u zijn jullie welkom voor een aperitief en een hapje met om 17u de BBQ. 

Inschrijven kan door voor 08 augustus €20,00 pp over te maken op onze clubrekening BE44 9797 7292 9145. (eten 

en drank inc.) Kinderen tem. 12 jaar dienen niets te betalen.  

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zal onze 2-daagse naar Blankenberge doorgaan op 18 en 19 september.  

We vertrekken op zaterdag en overnachten in de gebouwen van Sport Vlaanderen en komen zondag via een andere weg 

terug naar Zandhoven. De overnachting is op basis van kamer incl. ontbijt voor een bedrag van €35,00 pp. Er zal de 

mogelijkheid zijn om in 2 ploegen te rijden. Geïnteresseerden kunnen zich per mail inschrijven en dit vóór 01 

september.  

 

 

 

Onderaan vinden jullie de kalender 

 

* VWB rit waar we met fiets naartoe rijden     

** VWB rit waar we met auto naar rijden     

A zo 11/jul Dessel 97 8:00 

B     Rinkvenroute 83 9:00 

            

A wo 14/jul avondrit 60 18:30 

B     Testelt Al 83 13:30 

            

A zo 18/jul Scherpenheuvel 100 08u00 

B     Diamandroute 75 9:00 

            

A Wo 21/jul avondrit 60 18:30 

B     Corsendonk 82 13:30 

            

A zo 25/jul Zondereigen 90 8:00 

B     Hoogstraten 71 9:00 

            

A wo  28/jul avondrit 60 18:30 

B     Postel 90 13:30 

            

 



A/B za 31/jul Ottenburg 146 9:00 

A  Zo 1/aug Tessenderlo 108 8:00 

B     O.L.V. Waver 70 9:00 

            

A wo 4/aug avondrit 60 18:30 

B     Bosstraat GL 115 10:00 

            

A zo 8/aug Galder (NL) 114 8:00 

B     BDC toer  75 9:00 

            

A wo 11/aug avondrit 60 18:30 

B     Langdorp 85 13:30 

            

A  zo 15/aug Werchter 98 8:00 

B     Mol Millegem 75 9:00 

            

A wo 18/aug avondrit 60 18:30 

B     Olmen 100 12:00 

            

A zo 22/aug verbroederingsrit met Viersel 100 8:00 

B     verbroederingsrit met Viersel 75 9:00 

            

A wo 25/aug avondrit 60 18:30 

B     Zammel 76 13:30 

            

A zo 29/aug Olmen 100 8:00 

B     Heist op den Berg 74 9:00 
 

 

 

 

Sportieve groeten  

Het bestuur 


