
 
 
 

  groepsritten september 2021   

groep A   start kilometers 

zondag 5/sep Zandvoorde-Zonnebeke 8u30 80 

zaterdag 11/sep Boulogne-sur-Mer 8u00 182 

zondag 12/sep Ichtegem 8u30 90 

zondag 19/sep Vlammen op de nieuwe Kwaremont 8u30 90 

zondag 26/sep St- Margriete 8u30 100 

     
groep B     
zondag 5/sep Sinten in de Zwalmstreek 8u30 80 

zaterdag 11/sep Boulogne-sur-Mer 8u00 182 

zondag 12/sep Landegem - Beernem - De Radio 8u30 80 

zondag 19/sep Dottenijs 8u30 85 

zondag 26/sep Zwevezele - Waardamme - Hansbeke 8u30 80 

     
groep B1     
zondag 5/sep Wervik 8u00 85 

zaterdag 11/sep Boulogne-sur-Mer 7u00 182/100/40 

zondag 12/sep Eernegem 8u30 75 

zondag 19/sep Ursel 8u30 70 

zondag 26/sep Wevelgem 8u30 70 

     
groep C     
zondag 5/sep Astene 8u30 55 

zaterdag 11/sep Boulogne-sur-Mer 7u00 182/100/40 

zondag 12/sep Ste-Maria-Aalter 8u30 50 

zondag 19/sep Rit Roland 8u30 50 

zondag 26/sep Wantebrugge 8u30 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Nieuwsbrief september 2021 

 

 De zomer verloopt nat en fris, dat is voor iedereen duidelijk. Toch was het bepaald leuk fietsweer op 
zondag 15 augustus. En dat leverde een mooie groep A en B op, die nog eens Nieuwvliet gingen opzoeken 
en het bijzonder goed stelden. De opkomst bij B1 kon dan weer heel wat beter, eentje was helemaal 
vergeten dat er een halfuurtje eerder van start gegaan werd. Prachtig ritje naar de Zwalmstreek zonder al 
te grote hindernissen in de vorm van hellingen en kasseien. Prima! En de C’s reden een piekfijn 
zondagritje, iedereen tevreden. 

 September? Stilaan naderen we dan het einde van het zomerseizoen, dat voor het 2de jaar op rij met 
horten en stoten van start ging. Geen nood, net zoals vorig jaar gaan we door tot half oktober. En hopen 
we, met u, op een normaal verlopend seizoen in 2022. 

 Begin september is het ook weer tijd om een nieuwe bestelling te plaatsen bij Bioracer. Deze info voor wie 
nog iets extra zou wensen dat we niet op voorraad liggen hebben. 

 Vergeet ondertussen één van de hoogtepunten van ons seizoen niet: de uitstap naar Boulogne-sur-Mer. 
Niet ingeschreven? Laatste info zie hieronder. 
 

Bus is voorzien om 7u30. Vertrek tragere groep: 7u, de snelle jongens doen dat om 8u. 
 

 De 100km groep zal afgezet worden thv km 82 en dat is thv Wormhout. 
 De 40km groep zal afgezet worden thv km 142 en dat is thv Colembert. 

 
De chauffeur heeft de route ontvangen en zal de exacte losplaatsen en eindstation in Boulogne nog doorgeven, 
route zie link in rittenblad. 
 

 Inschrijven kan dmv de waarborg van € 20 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. 

 Het is zonneklaar dat voor deze uitstap naar Frankrijk de aldaar geldende corona voorschriften van 
toepassing zullen zijn. Moet je nog je Covid Safe Pas tonen in de horeca? Je ziet wel. Ons aanpassen aan 
de regelgeving, dat zijn we stilaan gewoon geworden. 

 Er zijn een aantal mensen die we al een tijdje missen omwille van ongevallen en medische redenen. 
Denken we aan Davy Plettinck (die ondertussen zijn comeback maakte, goed zo), Christophe Buyck en 
Eddy Goemaere. (Vergat ik niemand? Ik hoop het.) Het zou fijn zijn deze mensen zo snel mogelijk terug te 
zien, samen met nog enkele anderen die wegens corona uit het zicht verdwenen! 

Tot de volgende! 

 


