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Ritten van 6 maart t.e.m. 3 april 2022
Datum

Orkaantjes

Kurts

Franks

6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april

Schuiferskapelle
Nokere
Emelgem
Poeke
Ronderit

Deinze
Koolskamp
Gullegem
Bossuit
Ronderit

Baliebrugge
Aalter
Eke
Sint-Denijs
Ronderit

Heren (en dames), vertrekt!
Laat ons er samen een sportief, gezellig én veilig seizoen van maken. Nog even enkele
basisafspraken op een rijtje:
 Vul voor de start de deelnemerslijst in op de startplek. Elke week kan je kiezen bij welke
groep je meerijdt.
 Clubritten rijden we in de clubkleding
 we rijden max. met twee naast elkaar
 we verwittigen elkaar bij putten, obstakels,…
 Hou de groep zo goed mogelijk gesloten. Laat geen onnodige gaten vallen.
 Frank, Kurt en Danny zijn de enige wegkapiteins die het tempo regelen. Respecteer hun
aanwijzingen– we respecteren de verkeersregels
 alleen wegkapiteins met bordje en band mogen voor de groep uitrijden
 alleen bij voldoende actieve wegkapiteins worden wegen afgezet.
 wegkapiteins die de weg afzetten denken aan hun eigen veiligheid en aan die van de
groep: neem hierbij geen enkel risico. Gebruik ook altijd het bordje bij het stilleggen van
verkeer.
 Gooi geen verpakkingen weg in de wegbermen
 Geniet

Driedaagse augustus 2022

NIEUWSBRIEF maart
2022

Wanneer? Zaterdag 13 augustus t.e.m. maandag 15 augustus 2022
Waar? Pleisterplaats Poperinge (zonder zwemvijver dit jaar)
Kostprijs? 250 euro
Wat is inbegrepen? 2 x overnachting, 2 x ontbijt, 2 x avondmaal, bevoorrading onderweg,
bagagevervoer, uitgestippelde ritten en fietsbegeleiding, ambiance
Aantal plaatsen? 20
Hoe inschrijven? Inschrijven kan enkel via een mail naar nico.cannie@telenet.be . De
inschrijvingen starten op dinsdag 1 maart. De eerste 20 inschrijvers zijn zeker van hun
plaatsje.
Doelgroep?
 we rijden in 2 tempogroepen (tempo Kurts en Franks)
 de groepen rijden (grotendeels) apart
 afhankelijk van de samenstelling van de groep en de wensen van de deelnemers kan er op
zaterdag en/of zondag een deeltje van de rit toch samengefietst worden.
Parcours?
Zaterdag 13 augustus: Moerenrit
Er is keuze tussen een rit van 150 km en (iets minder dan) 100 km. We starten de rit in
Wakken.
De lange rit gaat via de Moeren richting De Panne, waar een piconpicknick wacht. Daarna
gaan we over de schreve om via Frankrijk terug zuidwaarts richting Poperinge te rijden.
De korte rit volgt tot in Lo-Reninge hetzelfde traject en gaat daar op soep- en koekjesjacht.
Zondag 14 augustus: Vrankrijkrit
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Op zondag fietsen we voortdurend in Frankrijk. Ook hier weer is er een lange versie van zo’n
150 km en een kortere rit van een kleine 100 km. Beide ritten passeren in Kassel, gaan op
huwelijksreis in Watten en zoeken een terrasje in Saint-Omaars.
De snellere mannen&vrouwen doen na Watten nog een heuvelend lusje extra en proeven van
de pittige knikjes van het natuurgebied van de deux caps.
Maandag 15 augustus: Heuvelrit
Alweer tijd om naar Wakken terug te fietsen.
Maar niet vooraleer de klimgeiten in en lussenfestijn van 40 km een serie (on)bekende
hellingen van het Heuvelland hebben verkend. Daarna rijden we naar thuisbasis Flandria in
Wakken.
De liefhebbers van de kortere rit fietsen eerst de slaap uit de benen met een drietal
koffiekoekklimmetjes, om daarna te cruisen naar Wakken: een rit van een 80-tal km.

