
 

      

     

     

     

     

     

     

     

  groepsritten juli 2020   

     

groep A   start kilometers 

zondag 5/jul Etikhove - Tiegem 8u30 95 

zondag 12/jul Sluis 8u30 95 

zondag 19/jul Oudenaarde-Kattenberg-Lozer 8u30 90 

dinsdag 21/jul 
Mini RvV: Kluisberg/Trieu/Pater- en 
Koppenberg 8u30 95 

zondag 26/jul Ste-Margriete 8u30 105 

     

groep B     

zondag 5/jul Semmerzake 8u30 85 

zondag 12/jul Lozer - Huise - Nazareth 8u30 85 

zondag 19/jul Landegem 8u30 85 

dinsdag 21/jul Sluis 8u00 100 

zondag 26/jul Maldegem 8u30 85 

     

groep B1     

zondag 5/jul Ichtegem 8u30 70 

zondag 12/jul Moen 8u30 70 

zondag 19/jul Beselare 8u30 75 

dinsdag 21/jul neusje van de Zwalm 8u00 100 

zondag 26/jul Sijsele - Oostveld 8u30 70 

     

groep C     

zondag 5/jul Kruiskerke 8u30 50 

zondag 12/jul Astene 8u30 50 

zondag 19/jul De Ruiter 8u30 50 

dinsdag 21/jul Loppem - Oostkamp 8u30 60 

zondag 26/jul Gullegem 8u30 55 

 

 

 

 

 



 

Nieuwsbrief juli 2020 

 

 

 

• Een tijdje geleden, is het niet? Toen we het laatste rittenschema doorstuurden (dat van de 

maand april), was het eigenlijk al duidelijk dat een illusie was groepsritten te starten. En de 

weken daarop was het van hetzelfde. Hoop doet leven, want ondertussen zijn we al een hele 

tijd aan het proefdraaien op zondagvoormiddag. Maar goed ook. 

 

• We zouden dus graag een ‘officiële’ comeback maken vanaf juli, vandaar dit rittenschema. 

Noteer ook dat het de bedoeling is op donderdagavond weer af te spreken voor die 

aangename ritjes. 

 

• Startpunt is logischerwijze ons lokaal Watewy in de Hondstraat, om 8u30 (tenzij anders 

aangegeven, zie ritten op 21 juli) op zondagmorgen, en om 19u op donderdagavond. 

 

• De regel van maximum 20 fietsers per groep wordt van j juli aangepast:  activiteiten die 

geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door 

een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen tot en met 30 

juni 2020, en van maximum 50 personen vanaf 1 juli 2020, steeds in de 

aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. 

 

• Het is vroeger al eens gezegd, en hierbij vermelden we het nog eens: het rittenschema is niet 

de bijbel. Soms kunnen de omstandigheden het verwisselen van een rit opportuun maken, 

bv. bij vochtige omstandigheden, felle wind… 

 

• Wat het geflopte voorjaar toch enigszins compenseerde waren de ritten die we dank zij jullie 

medewerking konden opslaan in onze bibliotheek op onze website. Dat viel na enige tijd wat 

stil, wat perfect normaal is. Toch mag je er altijd blijven doorsturen, de bibliotheek kan en 

mag verder uitgebouwd worden.  

 

• Door de gekende omstandigheden valt de op 9 juli voorziene midweekrit ‘over Poel- en 

Pittemberg’ ook al weg. Rest nog één organisatie dit jaar: de VTT in november. We zien wel 

hoe de wind zit later dit najaar wat er ons te doen staat. 

 

• Maar hey, we zijn er weer. Zoals wijlen Vera Lynn al wist: “We’ll meet again”! 


