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  groepsritten september 2020   

groep A   start kilometers 

zaterdag 5/sep Tielt-Cassel-Tielt 8u 198/100 

zondag 6/sep Maldegem-Kleit 8u30 80 

zondag 13/sep Kluisberg-Kwaremont 8u30 90 

zondag 20/sep Ichtegem 8u30 80 

zondag 27/sep Zandvoorde-Zonnebeke 8u30 85 

     

groep B     

zaterdag 5/sep Tielt-Cassel-Tielt 8u 198/100 

zondag 6/sep Aalbeke 8u30 80 

zondag 13/sep Tiegem - Gijzelbrechtegem 8u30 80 

zondag 20/sep Dottenijs 8u30 85 

zondag 27/sep Ichtegem 8u30 80 

     

groep B1     

zaterdag 5/sep Tielt-Cassel-Tielt 7u 198/100 

zondag 6/sep Wevelgem 8u30 70 

zondag 13/sep Ursel 8u30 70 

zondag 20/sep Anzegem 8u30 70 

zondag 27/sep Gullegem 8u30 70 

     

groep C     

zaterdag 5/sep Tielt-Cassel-Tielt 7u 198/100 

zondag 6/sep Weverijroute 8u30 50 

zondag 13/sep Nokere 8u30 50 

zondag 20/sep Bellem 8u30 50 

zondag 27/sep Astene 8u30 50 
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nieuwsbrief september 2020  

  

 

 

 
 

• Allereerst nieuws waarop een aantal van jullie zaten te wachten. De heerlijke expeditie 
naar Boulogne-sur-Mer gaat jammer genoeg niet door. Velen zien de busreis na de rit 
terug naar Tielt niet zitten. Daarom deze dienstmededeling. 
 
 

Door de aanhoudende Corona-toestanden zal onze geplande clubuitstap van zaterdag 5 

september er iets anders uitzien. We hebben gekozen voor een rit naar Frans Vlaanderen: 

Tielt - Cassel - Tielt, goed voor 198 KM fietsplezier. Details: https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/7784181/racefietsroute/198-km-geluveld-

cassel?fbclid=IwAR07l2wqGAnTUZ7e4Tdhr0xkwE6mPUtwsurnn5kxRlC_GiHeNSe1lAVUyGw 

 

Er wordt gereden in 2 groepen: 

B1+C's: 7 uur verzamelen aan de Watewy (verantwoordelijk Piet - 0473 / 42 26 96) 

A+B's: 8 uur verzamelen aan de Watewy (verantwoordelijke Thijs - 0498 / 65 75 74) 

Rond halfweg wordt er aan een winkel gestopt zodat iedereen de kans heeft om zich te 

bevoorraden. Wie dat wil, kan vanzelfsprekend zijn rugzakje met daarin het nodige meenemen, 

waarom ook niet. 

 

Wie een kortere afstand wil rijden (100 KM) kan inpikken in Komen-Waasten (Warneton). Die 

mensen moeten dan in Wijtschate de rest van de groep terug verlaten en via Mesen terug naar 

de auto fietsen.  

 

Wie de volledige rit wil fietsen, moet niet vooraf inschrijven. Wie wil aansluiten voor de 100 km, 

neemt vooraf contact op met Thijs (0498 / 65 75 74 of goemaere.thijs@gmail.com). 

Terug in Tielt trakteert de club op een drankje en een croque monsieur.  

 

Hopelijk tot dan! 
 
 

• Donderdag 10 september: laatste avondrit van het seizoen 2020. Er wordt een drankje 
aangeboden na het afsluiten van de rit. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar.  
 

• Afgelastingen en schrappingen: dat scenario blijft zich herhalen sinds de uitbraak van 
het ding waarvan de naam me ontglipt. Zo is er geen Sluitingsrit in Ardooie eind 
september en ziet het er naar uit dat ook onze VTT in november in gevaar komt. Het is 
onwaarschijnlijk dat die zal mogen georganiseerd worden. 
 

• Wie van plan is zijn palmares bij de VBR in te dienen zal dat moeten doen via 
ondergetekende. Zondagvoormiddag 11 oktober Watewy spreken we af om je Off-Day 
boekje te laten checken, kan die km op je VBR kaart zetten en ook die van de 
wintersterritten. Is al zo makkelijk. 
 

• We blijven op schema, nie pleuje nietwaar! Tot volgende maand… 
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