
 
Zondagritten augustus 2021 

 

Groep A    

  Kilometers Start 

zondag 1 augustus 2021 Schorisse  95 8u30 

zondag 8 augustus 2021 Merendree-Landegem 90 8u30 

zondag 15 augustus 2021 Nieuwvliet! 125 7u30 

zondag 22 augustus 2021 Leffinge  105 8u30 

zondag 29 augustus 2021 Berendries - Rekelberg 100 8u30 

    

Groep B    

  Kilometers Start 

zondag 1 augustus 2021 Ettelgem - Oudenburg  90 8u30 

zondag 8 augustus 2021 Lozer - Huise - Nazareth  85 8u30 

zondag 15 augustus 2021 Nieuwvliet! 125 7u30 

zondag 22 augustus 2021 Nonnebosssen Ieper  90 8u30 

zondag 29 augustus 2021 Schapenberg 85 8u30 

    

Groep B1    

  Kilometers Start 

zondag 1 augustus 2021 Eernegem 75 8u30 

zondag 8 augustus 2021 Aalbeke 75 8u30 

zondag 15 augustus 2021 Zuienkerke 95 8u00 

zondag 22 augustus 2021 Oude Kwaremont 80 8u30 

zondag 29 augustus 2021 Bovekerke 75 8u30 

    

Groep C    

  Kilometers Start 

zondag 1 augustus 2021 Nokere 50 8u30 

zondag 8 augustus 2021 Gullegem 50 8u30 

zondag 15 augustus 2021 Bicro Pijl 60 8u30 

zondag 22 augustus 2021 Kuurne (rit Sylvère) 50 8u30 

zondag 29 augustus 2021 rit Roland 50 8u30 

 

 
 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8733280/racefietsroute/094-km-rc-schorisse
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7064298/racefietsroute/105-km-leffinge
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8693104/fietsroute/090-km-rc-oudenburg
https://www.routeyou.com/nl/route/view/9245904/racefietsroute/081-km-rc-lozer-huise-nazareth-aalter-brug
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8584186/fietsroute/090-km-nonnebossen


 

Nieuwsbrief augustus 2021 
 

 

 

 

• De Bicro Pijl die we fietsten op zondag 27 juni werd een mooie clubuitstap. We telden toch 54 

deelnemers! De week erop werd onze bijdrage gestort op de rekening van onze collega’s. Zo werkt 

dat. 

 

• Wij van onze kant gaan aan de slag met het donderdagse midweekritje ‘Over Poel- en Pittemberg’. 

Donderdag 15 juli is de datum en de donderdagfietsers kunnen ‘m ook meepikken, Voor hen is de 

afspraak zoals gewoonlijk om 19u, de anderen kunnen vanaf 9u ’s morgens aan hun trekken komen. 

 

 

• 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 en treden al om 7u30 aan. De B1’s proberen eens Zuienkerke uit. Zij 

starten hun rit om 8u, onze C-vrienden houden het op een gewone zondagse uitstap en vertrekken 

dus om 8u30. 

 
 

• Heb je deze datumm al genoteerd in je agenda? Zaterdag 11 september. Expeditie Tielt – 
Boulogne-sur-Mer. Tenzij onverwachte evoluties gaat dit door! Zelfde formule als in 2018 en 2019: 
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. 

 
 

• Wat de clubwerking betreft zijn we blij te te mogen vaststellen dat de zondagse aanwezigheden 
meevallen. Voor de donderdagavond komen voorlopig enkel de snellere fietsers aan hun trekken, 
maar dit kan vlot opgelost worden als er enkelen een groep van bv. 27km/u willen vormen. Je mag 
je altijd aanmelden op het gekende mailadres. Hetzelfde geldt voor de kandidatuur van een nieuw 
bestuurslid… 

 
 

Prettige vakantie! 

 

 


