Groep A

Juli 2021
Kilometers

Start

95

8u30

zondag 11 juli 2021 Huise - Gavere

95

8u30

zondag 18 juli 2021 Rit langs het water

90

8u30

105

8u30

90

8u30

Kilometers

Start

90

8u30

zondag 11 juli 2021 Mariakerke

85

8u30

zondag 18 juli 2021 Kluisberg

85

8u30

100

8u00

85

8u30

Kilometers

Start

75

8u30

zondag 11 juli 2021 Maldegem-Donk

70

8u30

zondag 18 juli 2021 Houthulst

75

8u30

90

8u00

70

8u30

Kilometers

Start

55

8u30

zondag 11 juli 2021 Bellem

50

8u30

zondag 18 juli 2021 Hersberge, groene pijl

50

8u30

60

8u30

55

8u30

zondag 4 juli 2021 Sint Laureins - Maldegem

woensdag 21 juli 2021 Steenstraete
zondag 25 juli 2021 Kluisberg- Côte de Trieu

Groep B

Juli 2021

zondag 4 juli 2021 Ieper - Nonnebossen

woensdag 21 juli 2021 Sluis
zondag 25 juli 2021 Zandvoorde

Groep B1

Juli 2021

zondag 4 juli 2021 Moen

woensdag 21 juli 2021 Gavere en ommeland
zondag 25 juli 2021 Landegem

Groep C

Juli 2021

zondag 4 juli 2021 rit Roland

woensdag 21 juli 2021 Tiegem
zondag 25 juli 2021 Ardooie - Gits - Torhout

Nieuwsbrief juli 2021
•
•
•

•

•

•

•

Voor juli ziet het er naar uit dat er verdere versoepelingen komen. Dan rijst de vraag of we onze eerste
midweekrit ‘Over Poel- en Pittemberg’ (donderdag 15 juli) kunnen laten doorgaan. Hopelijk wel, maar dat
komen we nu waarschijnlijk snel te weten.
De verdeelactie met de petjes, buffs en sokken kende veel succes. Wie er niet bij was, geen paniek. Begin
juli zullen er nog wel een aantal liggen in ons lokaal. De petjes worden overigens gesponsord door ons
bestuurslid Frederiek Goemaere. Petje af hiervoor Frederiek!
De zondagse uitstappen verlopen behoorlijk succesvol. Af en toe duikt er wel een probleempje op, maar
kom, onoverkomelijk lijkt het allemaal niet te zijn. Ook het aantal leden dat afkomt om een groepsrit af te
bollen neemt weer gestaag toe. Dat zien we natuurlijk graag. Druppelsgewijs komen ook enkele anciens
terug, ook dat is prima.
De situatie op donderdag oogt minder rooskleurig. Eerst een paar vaststellingen uit het verleden. De
rappere groep knalt er nu al een paar jaar duchtig op los, waardoor de wat minder enthousiaste fietsers
uit de boot dreigden te vallen. 2 jaar terug kwam de oplossing: 30 per uur fietsen voor deze 2de categorie
wat een tijd goed lukte. Die 30 bleek dan weer te snel voor een aantal mensen die liever 25 à 27 zien
staan op hun tellertjes. Helaas was het deelnemersaantal nooit zo groot dat je vlotjes 4 groepen kon
samenstellen. En dat leidde dan weer tot wat moeilijke momenten. Vorig jaar, na de eerste corona golf,
kwam het nooit meer 100 % goed. En na een sputterende start eerder dit jaar (opnieuw met corona)
stonden er een aantal rustiger fietsers (bijna) alleen aan ons lokaal op donderdagavond. En dan haakt men
af. Logisch, maar jammer. We bezinnen ons over een mogelijke oplossing van dit minder leuke probleem.
Denk je een goede tip in petto te hebben? Die is zeker welkom.
Ieder jaar steunt onze club een organisatie die een goed doel voor ogen heeft. Weet je nog, de Klassieker
van het Goede Doel in Zulte? Werd nu al 2x geschrapt, dus dat ging niet. Daarom viel ons oog op ‘in het
Wiel van het Ventiel’ van zaterdag 10 juli in Kortrijk, zie flyer in bijlage. Leden die aan deze leuke tochten
(ruime keuze) deelnemen krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald. Daar je op voorhand moet
inschrijven zal je een ticket ontvangen van de organisatie. Dit stuur je ook door naar ons, zodat we het
nodige kunnen doen. Vermeld je rekeningnummer, en klaar is kees. Hopelijk is dit eenvoudig genoeg.
Vorig jaar was het plan om in september naar Boulogne-sur-Mer te trekken en relaxt met de bus terug te
keren. Met Covid veranderde het plan uiteindelijk, maar dit jaar zouden we weer een poging willen
wagen. We stellen de datum voorlopig vast op zaterdag 11 september, voor de geïnteresseerden onder
ons, plak deze dag maar vast. In de loop van de maand augustus zullen we concretere info lossen
hieromtrent. We kijken vanzelfsprekend ook voor verschillende afstanden, zodat dit iets wordt voor alle
leden!
In het begin van dit jaar wuifden we Bernard uit als bestuurslid en deden een oproep voor een nieuwe
kandidaat. Die mag zich nog altijd aanmelden hoor! Bv. een B?

See you!

IN HET WIEL VAN HET VENTIEL, Fietsevenement!

Zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021
Startplaats: Site DepartXXL, Nelson Mandelaplein Kortrijk. Hier vertrekken alle ritten en kan je onze
eventsite bezoeken.
Alle ritten met uitzondering van de gravelrit zijn volledig uitgepijld. De gravelrit wordt via GPX gereden.
De gravelrit en de 163km kunnen enkel op zaterdag gefietst worden.
Omwille van coronamaatregelen is vooraf online inschrijven verplicht. Het aantal deelnemers is per
tijdslot gelimiteerd. Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk.
Op de eventsite is randanimatie voorzien waarin wij de problematiek rond jongdementie aankaarten. Zo
maakt Theatercollectief “Het Bataljong” twee dagen lang live radio vanop de site.
“Radio Loteling” staat garant voor muziek, live-optredens en boeiende gesprekken. Welke muziek dat
zal worden en waarover die gesprekken zullen gaan, kan iedereen mee bepalen.

Passeer langs onze caravan en we draaien graag jouw verzoeknummer en luisteren graag naar jouw
verhaal!
Omwille van COVID zijn er geen kleedkamers en douches voorzien.
Gratis parking
P + B Parking Wembley, Moorseelsestraat 144, Kortrijk.
Online inschrijven doe je hier

