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                Zandhoven, 12 augustus 2021 

Beste sportvrienden, 

 

Verbroederingsrit 

Op zondag 22 augustus gaan we verbroederen met “Zachtjes Aan Viersel”, zij hebben voor ons een rit uitgestippeld. 

Het is de bedoeling dat we samen om 8u00 aan de kerk van Viersel vertrekken en na 45km zal de groep opgesplitst 

worden in een A- en B-ploeg. De B zal vanaf dan 30km/u rijden en de A’s 35 km/u. Op het einde van de rit zullen de 

A’s 120km en de B’s 110km op de teller hebben staan. Het is niet de bedoeling dat het een krachtmeting wordt en dat 

we gevaarlijke situaties gaan uitlokken. Om tijdig aan de kerk in Viersel te geraken zullen de A en B ploeg om 07u45 

aan de statie vertrekken. 

Indien gewenst kan er ook met hun C-ploeg samen gereden worden, dit wel aan zeer rustig tempo. Zij vertrekken om 

09u00 aan de kerk van Viersel. 

LET OP: De vertrekuren voor deze rit zijn gewijzigd tov. de vorige nieuwsbrief. 
 

Blankenberge 18 en 19 september  

Om tegemoet te komen aan de opgelegde Corona maatregelen van het complex te Blankenberge zouden we de 

inschrijvingen voor deze 2 daagse ten laatste op 24 augustus moeten hebben. 

Graag inschrijven voor 24 augustus en dit per mail en door het overmaken van €35,00 pp. op onze clubrekening.  

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

terug naar Zandhoven. In de heen en terugrit zal er een lunch-stop voorzien worden. De overnachting is op basis van 

kamer incl. ontbijt. Zelf te voorzien  handdoeken, douchegerief, kussen, slaapzak/donsdeken. Jullie bagage zal met een 

auto heen en weer gebracht worden. 

 

Haringrit 

Naar jaarlijkse traditie wordt er als afsluiting van het zomerseizoen de haringrit gereden. We vertrekken in groep om 

8u30 aan de statie en houden bij de trappisten in Westmalle een tussenstop, 11u30 verwachten de bakkers van dienst 

ons terug aan de Vogelzang waar ze haring en gebraden kip met appelmoes zullen hebben klaargemaakt. Bij slecht weer 

komen we om 11u30 naar de Vogelzang.  De rit zal dit jaar doorgaan op zondag 17 oktober, inschrijven kan per mail 

met de vermelding “kip” of  “haring” en dit vóór 30 september.  

 

Chaamse bossen 

Zaterdag 21 augustus zal er naar de Chaamse bossen gereden worden. Een rit van 138km met vertrek om 9:00 aan de 

statie. 

 

Onderaan vinden jullie nog de kalender 

 

* VWB rit waar we met fiets naartoe rijden     
** VWB rit waar we met auto naar rijden     

A/B di 24/aug 3-landenpunt **GEEN KM-PUNT 100 8:00 
            
A  wo 1/sep avondrit 60 18:30 
B     Slijpersrit 71 13:30 
            

A/B za 4/sep Wilmstad 168 9:00 
A  zo 5/sep Wernhout 102 8:00 
B      Mie maan  75 9:00 
            
A wo 8/sep avondrit 60 19:30 
B     Spek en eieren 90 10:00 
            
A  zo 12/sep Retie 104 8:00 
B     Loenhout 72 9:00 

 



            
A wo 15/sep avondrit 60 18:30 
B     Zondereigen 79 13:30 
            

A/B za 18/sep Blankenberge 145 8:30 
A/B zo 19/sep Blankenberge 160 9:00 

A zo 19/sep Kalmthout 96 8:00 
B     Turnhout 75 9:00 
            
A wo 22/sep avondrit 60 18:30 
B     Nieuwmoer 81 13:30 
            
A zo 26/sep Molenstede 100 8:00 
B     RDH toer 75 9:00 
            
A wo 29/sep avondrit 60 18:30 
B     Tuindersroute 75 13:30 
            

A/B za 2/okt Tholen 150 9:00 
A zo 3/okt Tessenderlo 108 8:00 
B     Balderrit 75 9:00 
            
A wo 6/okt avondrit 60 18:30 
B     Hapert** 115 09u00 
            
A zo 10/okt klein Willebroek 90 8:00 
B     Drevenroute 70 9:00 
            
A woe 13/okt avondrit 60 18:30 
B     Kabouterrit 81 13:30 
            

A/B zo 17/okt Haringrit 44 8:30 
 

 

Sportieve groeten  

Het bestuur 


