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Ritten van 14 juni 2020 t.e.m. 12 juli 2020 
 

Datum Dannicks Kurts Franks 
14 juni 2020 Kanegem Waarmaarde Zedelgem-Baliebrugge 

21 juni 2020 Sint-Eloois-Winkel Lauwe Heuvelrit Frasnes 
Start: 8u! 

28 juni 2020 Nazareth Staden Baaigem 

Zaterdag 4 juli 2020 / (geen rit) Dagrit Dagrit (Kemmel) 

5 juli 2020 Zwevezele Waardamme Westrozebeke 

12 juli 2020 Bellem Ruddervoorde  
(met extraatje…) 

Louise-Marie 

 

Dannicks 
 
Tijdens het herstel van Daniel krijgen de Daniels 2 
interimkopmannen. Daniel blijft de grote lijnen van 
het fietsprogramma (de bestemmingen) uittekenen. 
Orkaan Danny verzint en verkent de bijhorende ritten. 
Nick loodst de groep veilig mee langs de Vlaamse 
wegen. Het gouden trio Daniel-Danny-Nick: de 
Dannicks. Nu nog de comeback van de taart… 
 

Dagrit – zaterdag 4 juli 
 
Goed nieuws van het Coronafront: we kunnen de 
jaarlijkse dagrit van de Kurts en Franks rijden op de 
oorspronkelijk geplande datum! 
De Franks rijden zo’n 150 km richting Kemmel, de 
Kurts ca. 125 km.  
Vorig jaar streken we samen neer op de flanken van de 
Kemmelberg op het trouwterras van de Hollemeersch. Om op zeker te spelen, reserveren we dit jaar 
niets op voorhand. Wel zorgen we ervoor dat er voldoende drank en een kleine en grotere 
bevoorrading mee is in de 2 volgwagens waardoor we ons kiplekker zullen voelen op onze velo. 
Mochten de omstandigheden en onze Veiligheidsraad het toelaten, dan zullen we niet nalaten om 
eens te testen of de Duvel koud staat op een terrasje onderweg. 
 

Heuvelrit – zondag 21 juni  - ! start om 8u ! 
 
De Franks doorkruisen op de heuvelrit het Pays des Collines. De golvende ‘Tour de Wallonie – partie 
1’ wordt nog wat extra gekruid met een drietal kuitenbijters waar de klimgeiten hun Coronaconditie 
eens mogen demonstreren. We zoeken de achterkantjes op van Les Monts in Saint-Sauveur, de Kluis 
en Tiegem.  
 

O Corona 
 
Het Coronavirus ligt nog steeds op de loer, een aantal beperkingen blijven van kracht. In juni blijven 
de afspraken uit de nieuwsbrief van mei daarom onverminderd geldig.  
Als er meer dan 20 deelnemers zijn voor de Franks en Kurts, splitsen we de groepen op. Vanaf begin 
juli mogen we terug met 50 fietsers in een groep rijden en is die opsplitsing van de Franks en/of Kurts 
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niet meer nodig. De clubactiviteit stopt op het moment dat we aankomen ip de mart van Wakk’n. 
Oeoeeoe. Ip de mart van Wakk’n. Ip de mart van Wakk’n. Oeoeoe. 
 
Wie na de rit een terrasje wil doen, kan dat natuurlijk opnieuw. Daarbij gelden wel de algemene 
veiligheidsregels, zoals max. met 10 aan een tafel en enkel met de 10 mensen uit jullie persoonlijke 
weekbubbel. De huidige Coronamaatregelen van onze regering laten helaas nog niet toe om (in juni) 
in clubverband een volledig terras in te palmen (of te drieëndertigen). Maar ons en jullie geduld zal 
zeker beloond worden… 
 

Rest jaarprogramma 
 
Bij het begin van het fietsseizoen hadden we een mooi jaarprogramma vastgelegd, maar dat is al 
serieus door elkaar geschud door een of ander virus. Ook de komende maanden zullen er wellicht nog 
een aantal verschuivingen en last-minute aanpassingen moeten gebeuren. Het bestuur volgt de 
evolutie verder op en probeert jullie nog zoveel mogelijk voldoende veilige sportieve en extra-
sportieve clubmomenten aan te bieden dit seizoen.   
Hou dus  zeker de nieuwsbrieven en Facebookfanpagina van de club in de gaten! 
We hopen op jullie begrip. En alvast dank voor jullie massale deelname aan de eerste ritten na de 
herstart en voor jullie constructieve medewerking de voorbije weken! 
 

Driedaagse 14-15-16 augustus 
 
Corona is er gelukkig nog niet in geslaagd 
om onze driedaagse in Geetbets in het 
gedrang te brengen. Zelfs integendeel! 
De voorbereidingen zijn in volle gang. De 
26 deelnemers hebben intussen een 
infobrochure ontvangen, de ritten zijn 
uitgetekend, de ritverkenningen en 
voorproeverijen zijn ingepland, de 
logistiek wordt verder in detail 
uitgewerkt. 
 
Nog even in herinnering brengen dat er 
op vrijdag 14 augustus 3 opties zijn: 

- Large: Wakken-Geetbets (180 
km) 

- Medium: Dikkele-Geetbets (145 
km) 

- Small: Geetbets – Meensel 
Kiezegem – Geetbets (85 km) 
 

Kan iedereen die deelneemt tegen 15 
juli aan Nico laten weten welke rit je 
wil rijden op vrijdag? 
Dan kunnen we onze logistieke 
organisatie daarop finetunen. 
 

 
 


