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Rap Terug 
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                Zandhoven, 07 oktober 2021 

Beste sportvrienden, 

 

Zondag 28 november organiseren we naar jaarlijkse traditie onze 29e veldtoertocht. Gelieve allen deze datum in jullie 

agenda te zetten, we rekenen voor de organisatie van dit evenement op jullie medewerking. De vergadering waarop de 

taakverdeling en praktische zaken zullen besproken worden zal doorgaan op 9 november 19u30 in De Populier zaal 

Lotus.. 

 

De geannuleerde  4-daagse van 2020 zal in 2022 gereden worden. We trekken naar  Les Lac de l'Eau d'Heure en dit 

van 26 tem. 29 mei. We vertrekken per fiets in Zandhoven  en rijden naar Les lac. Ter plaatse staan er 2 ritten op het 

programma en op zondag rijden we weer naar Zandhoven. We rijden voornamelijk door de Condroz streek met 

gematigde hellingen, niets in vergelijking met de Ardennen. 

Net zoals brandstof, voedingsproducten,… zijn de kamers jammer genoeg ook +/-€20,00 opgeslagen.  

De kosten worden geschat op +/-€270,00 pp voor een tweepersoonskamer en +/-€390,00 pp voor éénpersoonskamer. In 

dit bedrag zitten 3 hotel overnachtingen kamer inc ontbijt, versnaperingen onderweg en middagmaal vervat. Onze 

reservatie van 2020 voor 18 personen hebben we kunnen verplaatsen. We gaan ervanuit dat reeds ingeschreven personen 

opnieuw meegaan en indien dit niet het geval is deze vrijgekomen plaats kan opgevuld worden door een nieuwe 

deelnemer. Nieuwe deelnemers kunnen zich dus ook nog inschrijven. Je deelname kan je per mail, vóór 01 november  

overmaken, ook van de reeds ingeschrevenen hadden we graag een bevestiging ontvangen. Betalingen van nieuwe 

voorschot en restbedrag zal begin 2021 geregeld worden. 

Als club hebben we geen annulatie verzekering en is ook niet mogelijk om één aan te gaan. Laattijdige annulaties die 

kosten met zich meebrengen zijn voor rekening van de ingeschrevene. 

 

De betaling van het lidgeld 2022 aan de VWB zit er binnenkort aan te komen. De leden die in 2022 nog lid wensen te 

blijven van onze wielerclub dienen vóór 10 november het bedrag van €56,00 te storten op de clubrekening BE44 9797 

7292 9145. Hierin zit €35,00 lidgeld aan de VWB vervat en voor het overige bedrag kan je het ganse jaar genieten van 

tal van clubactiviteiten waarin onze clubkas in bijlegt nl. (teerfeest, 4 daagse, BBQ, Blankenberge, haringrit,…). Als je 

met 2 gezinsleden lid bent van de club Rap Terug betaal je €77,00. Extra gezinsleden toevoegen op je lidmaatschap van 

de VWB is kosteloos. Als je gezinsleden wil toevoegen aan je lidmaatschap geef dit dan per mail aan mij door met 

vermelding van voornaam, naam, geboortedatum en rijksregisternummer. 

Onderstaande (nieuwe leden) hebben hun lidmaatschap bij inschrijving voor 2 jaar betaald en hoeven niets te 

ondernemen. 

Lemmens Dominique, Partoens Jean-Pierre, Petrus Pascale, Smet Rudi, Smits Bob en Van Ongeval Johan 

 

 

Onderaan vinden jullie nog de kalender 

 

 

 

A zo 24/okt VTT Lille 45 8u00 
A/B     wegrit 75 9u00 

            
A/B woe 27/okt middagrit 60 13u30 

            
A za 30/okt Merksplas 50 8u00 
A zo 31/okt Lode G. rit 45 8u00 

A/B     wegrit 75 9u00 
            
A ma 1/nov VTT Weelde 45 8u00 

A/B     wegrit 75 9u00 
            

 



A zo 7/nov VTT Pulle  45 8u00 
A/B     wegrit 75 9u00 

            
A do 11/nov VTT Oostmalle     
            
A zo 14/nov VTT Vosselaar 45 8u00 

A/B     wegrit 75 9u00 
            
A   zo 21/nov VTT Zoersel 45 8u00 

A/B     wegrit 75 9u00 
            

A /B  zo 28/nov VTT Zandhoven     
            
A zo 5/dec VTT Brecht 45 8u00 

A/B     wegrit 75 9u00 
            
A zo 12/dec VTT Sint Job 45 8u00 

A/B     wegrit 75 9u00 
            
A zo 19/dec VTT Rijkevorsel 45 8u00 

A/B     wegrit 75 9u00 
            
A zo 26/dec VTT Westmalle  45 8u00 

A/B     wegrit 75 9u00 
            
A vrij 31/dec VTT Retie  45 8u00 

 

 

Sportieve groeten  

Het bestuur 


