Beste Leden,
Zoals bij de start van ons seizoen gezegd is, komen we stillaan aan onze apotheose van ons 20 jaar
bestaan!
Na nader inzien hebben we bestlist om deze speciale ritten iets anders aan te pakken voor onze C
ploeg!
We spreken hier over 4 dagen fietsen voor zowel A-B en C, en dit alles gaat door vanaf 15 augustus
tot en met 18 augustus!
Voor A en B blijven we met onze ritten naar onze tradietie de trappisten weliswaar de XXL versie!
Voor onze C ploeg maken we een alternatief, aan C tempo 26km/h, naar de 4 windstreken telkens
vertrekkend vanuit Hamme (zonder overnachtingen maar wel met tussenstop om te eten)!
Voor C zal dit er als volgt uitzien:
15 aug: Hamme – Ursel – Hamme 147km
16 aug: Hamme – Vlissingen – Hamme 140km
17 aug: Hamme – Rozebeke – Hamme 125km
18 aug: Hamme – Westmalle – Hamme 150km
Voor A en B gaan we 4 dagen fietsen met 3 overnachtingen op hotel met ontbijt inbegrepen!
Deze tocht zal er als volgt uitzien:
15 aug: Hamme – Rochefort 190km 1500hm
16 aug: Rochefort – Orval 108km 1700hm
17 aug: Orval – Chimay 123km 1500hm
18 aug: Chimay – Hamme 177km 1000hm
We rijden in twee groepen A-B nagelang het aantal deelnemers!
Laat ons zeggen dat dit voor ieder een mooie uitdaging mag zijn!
Jullie begrijpen dat er voor A en B inschijvingen nodig zijn, wij hebben in ieder hotel gereserveerd
voor 26 personen. Wij hanteren de regel eerst ingeschreven heeft plaats tot dat onze 26 plaatsen
op zijn!

Hoe kunnen jullie inschrijven?
Door 180€ over te schrijven VOOR 15 JULI op de clubrekening BE64 6528 0475 7552 met als
melding jullie naam en XXL trappisten.

Inbegrepen in de prijs zijn de overnachtingen en ontbijt.
Het avond eten en drank kunnen jullie kiezen op de kaart en is zelf te bekostigen.
Voor de bevoorrading en volgwagen zorgt de club!
Indien de beter getrainde C ook mee wil is dit zeker mogelijk!
Wij hopen dat we jullie terug een ervaring mee kunnen geven zoals we vorig jaar met Parijs hebben
gehad, en dat hierdoor ons 20 jaar bestaan voor ieder in het geheugen nog lang mag meegaan!
Indien er nog vragen zijn kan je bij ieder van het bestuur terecht!
Groeten het Bestuur,

