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  groepsritten augustus 2020   

     

groep A   start kilometers 

zondag 2/aug Schorisse 8u30 90 

zondag 9/aug Merendree-Landegem 8u30 90 

zaterdag 15/aug Nieuwvliet! 7u30 125 

zondag 16/aug Zwalm 8u30 100 

zondag 23/aug Leffinge 8u30 100 

zondag 30/aug Berendries - Rekelberg 8u30 100 

     

groep B     

zondag 2/aug Ieper 8u30 85 

zondag 9/aug Ruidenberg - Bovekerke 8u30 85 

zaterdag 15/aug Nieuwvliet! 7u30 125 

zondag 16/aug Zwevezele - Waardamme - Hansbeke 8u30 85 

zondag 23/aug Schapenberg 8u30 80 

zondag 30/aug Aalbeke 8u30 75 

     

groep B1     

zondag 2/aug Hertsbergse Pijl 8u30 70 

zondag 9/aug Staden - Kortemark 8u30 70 

zaterdag 15/aug Lissewege 7u30 105 

zondag 16/aug Huise 8u30 70 

zondag 23/aug Jabbeke 8u30 75 

zondag 30/aug Fiets Wijs! 8u30 70 

     

groep C     

zondag 2/aug Nevele 8u30 50 

zondag 9/aug Ardooie - Gits - Torhout 8u30 50 

zaterdag 15/aug Merendree 8u30 60 

zondag 16/aug Fiets Wijs! 8u30 50 

zondag 23/aug Drie Koningen (Torhout) 8u30 50 

zondag 30/aug over Poel- en Pittemberg 8u30 50 
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Nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

• Geen Bicro Pijl, geen Gerowi samenwerking, en ook geen midweekrit ‘Over Poel- en 

Pïttemberg’ (voorzien op donderdag 9 juli), dat waren de concrete gevolgen van Covid 19 

voor deze anders zo drukke periode. Niet getreurd, we herpakken ons toch? Welkom op de 

clubuitstappen die we hierbij voorstellen. 

 

 

• Eindelijk, zou je kunnen zeggen. Stilaan mag de opkomst dat ietsje meer zijn, de grootste 

problemen met clubactiviteiten zijn nu wel van de baan. Op donderdagavond zal er altijd 

iemand van ons bij zijn om met zowel de snelle als de tragere fietsers mee te gaan, de 

zondaguitstappen staan weer op punt… We doen allemaal ons best, wat? Tijd om het genot 

van samen een ritje te rijden te herontdekken! En, zoals gemeld in april, draait het voor de 

rest van het seizoen om het fietsen. Je mag zeker je escapades bijhouden, maar dit seizoen 

volgen we dat allemaal niet zo strikt op.  

 

 

• Op 15 augustus eren we de traditie van de laatste jaren. De A’s en B’s zoeken onder 

kundige leiding van Geert Nieuwvliet op. De B1’s proberen eens Lissewege uit. Zij starten 

hun rit om 7u30, onze C-vrienden houden het eenvoudig en vertrekken zoals gewoonlijk op 

8u30. Dit jaar voor een ritje van 60 km naar Merendree. 

 

 

• Blokkeer toch maar deze datum in je agenda: zaterdag 5 september. Expeditie Tielt – 
Boulogne-sur-Mer. Tenzij onverwachte evoluties gaat dit door! Zelfde formule als vorig 
jaar met de bus terug (en eventueel ook een stukje heen) en verschillende afstanden: 180 
(nog niet helemaal zeker, deze afstanden), 120, 55 km, en zelfs de mogelijkheid om een 
half dagje Boulogne te versieren (0 km). Alle details volgen, maar mogen we vragen om je 
waarborg van € 20 nu al te storten op de gekende rekening BE88 8917 0403 8841? 
Clubleden krijgen achteraf hun geld terug, niet-clubleden mogen mee maar kunnen hier, 
uiteraard, niet van genieten. 
 

 

 

 

 

Tot een dezer. En prettige vakantie! 
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