
NIEUWSBRIEF FEBRUARI – MAART 2020
   
Ritten van 23 februari 2020 t.e.m. 29 maart 2020 
 

Datum Daniels Kurts Franks 
23 februari 2020 Proloogrit 

Gratis ontbijt om 8u (Café Flandria) 
Mis en fietswijding (9u) 
Korte proloogrit (Franks en Kurts samen, Daniels apart) 

1 maart 2020 Kachtem Kachtem Nevele-Ruiselede 

8 maart 2020 Lotenhulle Lendelede Wingene-Lichtervelde 

15 maart 2020 Nazareth Asper Mullem (verkenning 
kortste rallyparcours)  

22 maart 2020 Ardooie-Koolskamp Kortrijk Dadizele 

29 maart 2020 Poesele Zwevezele Zwevegem-Avelgem 

 

Website vernieuwd 
 
De clubwebsite zit in een nieuw groen-zwart kleedje. Je vindt ze op www.demandelvrienden.be . 
Foto’s en de wekelijkse ritverslagjes vind je op de facebookfanpagina van WTC De Mandelvrienden. 
Hilde en Didier voeden de feed. 
 

9de Mandelvriendenrally 
 
Onze parcoursbouwer Frank heeft alweer 3 vernieuwde parcours (65, 95 en 120 km) uit zijn 
rittenkoker getoverd voor onze 9de Mandelvriendenrally van zaterdag 16 mei 2020. Dit jaar is er ook 
opnieuw een “familietocht” (ca. 25 km) gepland (richting Tielt). 
Op 15 maart verkennen Frank en zijn volgelingen alvast eens de nieuwe “kleine rally” (65 km). 
Op de laatste zaterdag van april staat (buiten clubverband) een verkenning van de lange versie (120 
km) op het fietsmenu. 

 

Tour Dukinwa III 
 
De driedaagse half augustus is intussen volzet. Er 
zijn 24 inschrijvingen. We zullen verblijven in het 
landelijke Geetbets, vlakbij Diest. De ingeschreven 
deelnemers krijgen binnenkort een brochure met 
praktische info en enkele weetjes.  
Zoals gemeld in onze nieuwjaarsbrief is de 
deelnameprijs 250 euro. 
Betaling kan via overschrijving op de clubrekening 
BE 98 0014 2744 1993 
De betaling wordt verwacht tegen uiterlijk  1 maart 
2020. 
 
 
 
 
 

http://www.demandelvrienden.be/


NIEUWSBRIEF FEBRUARI – MAART 2020
   
Nieuwe clubkleding 
 
We starten het seizoen in het nieuw. Met dank aan de vele sponsors hieronder konden we de 
clubkleding met een flinke korting aanbieden aan onze leden. De afspraak is dat iedereen ook steeds 
in clubkleding (trui, broek, kousen) aan de start komt van de clubritten. Wie de nieuwe clubkleding 
niet draagt, krijgt geen rit toegekend en zal daar ook over aangesproken worden. 
 
Ook nog even in herinnering brengen dat wie regelmatig meefietst bij de inschrijving voor het seizoen 
2021 een korting krijgt op het lidgeld 2021: 

- Minimum 15 ritten meerijden = 15 euro korting 
- Minimum 25 ritten meerijden = 25 euro korting  

 

 


