
 
 

Zondagritten juni 2021 
 

Groep A    

  Kilometers Start 

zondag 6 juni 2021 Sluis 100 8:30 

zondag 13 juni 2021 Kattenberg - Lozer 90 8:30 

zondag 20 juni 2021 Nonnebossen 90 8:30 

zondag 27 juni 2021 Bicropijl 85 8:30 

    

Groep B    

  Kilometers Start 

zondag 6 juni 2021 Waarschoot 85 8:30 

zondag 13 juni 2021 Wervik 85 8:30 

zondag 20 juni 2021 Ruidenberg - Bovekerke 85 8:30 

zondag 27 juni 2021 Bicropijl 85 8:30 

    

Groep B1    

  Kilometers Start 

zondag 6 juni 2021 Passendale 75 8:30 

zondag 13 juni 2021 Waarschoot 75 8:30 

zondag 20 juni 2021 Jabbeke 75 8:30 

zondag 27 juni 2021 Bicropijl 85 8:00 

    

Groep C    

  Kilometers Start 

zondag 6 juni 2021 Weverijroute 50 8:30 

zondag 13 juni 2021 Drie Koningen - Torhout 50 8:30 

zondag 20 juni 2021 Steenbrugge 50 8:30 

zondag 27 juni 2021 Bicropijl 50 8:30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.routeyou.com/nl/route/view/9003676/fietsroute/097-km-rc-sluis
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7080490/racefietsroute/089-km-oudenaarde-kattenberg-lozer
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8584186/fietsroute/090-km-nonnebossen
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9003509/racefietsroute/083-km-rc-waarschoot
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9003512/racefietsroute/085-km-rc-wervik
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9003503/racefietsroute/079-km-rc-ruidenberg-bovekerke


 
Nieuwsbrief juni 2021 

 

• Straks wordt de eerste bijbestelling van de nieuwe kledij geleverd en zouden de tekorten, die er waren bij 
de eerste fase, finaal opgelost moeten zijn. 

• Een eerste evaluatie van de clubwerking tot dusver in dit seizoen is niet positief te noemen, maar ook niet 
negatief. De opkomst is niet om over naar huis te schrijven, maar ook weer niet om te huilen. We merken 
wel dat er een aantal leden zijn die niet meer opdaagden voor clubritten sinds de eerste golf vorig jaar. Nu 
de vaccinaties toch behoorlijk vlotten hopen wij ook hen binnenkort terug te mogen verwelkomen, want 
we missen ze! 

• Nog een ander aspect dat niet onderschat mag worden was het weer van de bijna voorbije maand mei. 
Volop herfst in de lente lijkt een rake omschrijving. Ook dat zette een rem op de deelnemersaantallen, dat 
spreekt. 

• Tenslotte nog iets anders: de donderdagse uitstapjes. Ook al veel slecht weer meegemaakt de laatste tijd, 
en dat merk je aan de opkomst. Jammer genoeg komt  de tragere groep niet echt van de grond. Een 
herlancering dringt zich op. We bekijken straks hoe we dit zouden kunnen aanpakken. 

• Deze maand zou het moeten lukken. De reeds een tijd aangekondigde distributie van accessoires bij onze 
nieuwe outfit komt er dan uiteindelijk. We verwittigen op voorhand zodat je de kans krijgt iets eerder 
naar Watewy te komen en zo de begeerde snufjes te bemachtigen. 

• Goed nieuws van onze vrienden de Bicro’s. Zoals wij vorig jaar onze VTT anders, corona proof, 
organiseerden, zo doen zij dat met hun Bicropijl dit jaar. En wij steunen dat initiatief, het ontbrak er nog 
maar aan. Op het rittenschema zal je merken dat we die rit zouden fietsen zondag 26 juni. Voor alle 
groepen startuur zoals gewoonlijk, behalve voor B1 die reeds om 8u op weg gaan. We spreken af aan 
Watewy om alle verwarring te voorkomen.  De clubkas zal dan een duit in het zakje doen van de 
organisator, alles voor het goede doel! 

• De terrassen zijn al een tijdje weer toegankelijk. Alleen werd je er soms van geblazen door de harde wind 
of getracteerd op een koude douche. Stilaan zou je ook op dit vlak een normalisering mogen verwachten. 
En dat zal een drankje na de rit zo veel aangenamer maken, we kijken er al naar uit.  

 

Tot de volgende! 

 

 


