
 

Zondag 12 april 2020   HAMME  

53x11 CLASSIC 

 
Dankzij de jarenlange inspanningen van onze medewerkers en de tevredenheid van de deelnemers mogen wij in 
2020 opnieuw onze tochten organiseren onder het kwaliteitslabel van de VWB “Heroïca Classics” ! 
 

Afstand  Parcours  Vertrek  Bevoorradingen  Prijs  
140 km  onze toprit dwars door het Pajottenland met 

verste lus naar Halle/Huizingen met als extra 
de hellingen “Drasop” en  “Buine Put” 

7u30 tot 9u30  3  € 7 / VWB: € 5  

120 km Via Gooik, Pepingen, Lennik, Asse, heuvelend 7u30 tot 9u30  2 € 7 / VWB € 5 

91 km  Via Lennik, Asse, heuvelend   7u30 tot 11u00 1  € 7 / VWB: € 5  
65 km  Via Affligem, Asse, licht heuvelend 7u30 tot 11u00  1  € 7 / VWB: € 5  
40 km Wieze , vlak 7u30 tot 11u00 geen € 2 

Voor alle tochten : jongeren tot 16 jaar : €2  /  jongeren tot 16 jaar lid VWB : GRATIS !! 

Startplaats: Provinciaal Technisch Instituut (PTI), Meulenbroekstraat 15 te 9220 HAMME 
(O-VL) 
Ruime parkeermogelijkheden op Markt, Kaaiplein en parking sporthal Meulenbroek. 

Ambiance bij aankomst: Terrasjes! - Muziek! Volg live Parijs-Roubaix op groot scherm !- Pannenkoeken 
en hotdogs! – Lekkere streekbieren !  
Kleedkamers en douches in vlakbij gelegen sporthal Meulenbroek ! 

Ladyfun: Toiletten voorzien op elke bevoorrading + extra attentie voor de dames bij aankomst  
 

Meer info? Alle info, routes en foto’s via onze website: www.53x11.be 

 Ook in 2020 :  “Damespeloton”(onder begeleiding): Start om 9u30 – 55 km in groep !  
 
“53x11 CLASSIC”, kleinschaliger maar gezelliger dan de “reuze”evenementen, aan zéér democratische prijzen! 
Bij ons staan prachtparcoursen en de après-sfeer bovenaan !  Op gevaarlijke kruispunten worden seingevers ingezet !  
Onze club staat telkens garant voor zeer verzorgde bevoorradingen onderweg ! 
Sportieve groeten en hopelijk tot 12 april 2020 !! 

Vzw Fietsclub 53x11 
www.53x11.be 
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