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Openingsrit

Zondag 1 maart 2020

Groep

Bestemming

Uur

Kilometers

Wegkapitein

Volgwagen

A

Kontich

8u30

85

Luc Schoeters

Nee

B

Bouwel

8u45

70

Paul Buts

Ja

C

Kessel

9u00

50

Jules Vervloet

Nee

D

Berlaar

8u45

45

Mady v d Auwera

Nee

Net zoals voorgaande jaren zijn er ook dit jaar broodjes voorzien na onze eerste rit. Ook
indien er door het slechte weer geen ritten kunnen doorgaan. Dit wordt ons door Swa en
Rita van De Vijfhoek aangeboden. Daarnaast krijgt elk lid 2 jetons voor een drankje. De
drankjes worden U door de club aangeboden.

Inschrijvingen
Ook dit jaar zal Frans de inschrijvingen
van de ritten verzorgen.
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Infoboekje
Het infoboekje 2020 zal deze week op onze
website staan. Het bestuur heeft er dit jaar
voor gekozen om voor onze leden een
papieren exemplaar te voorzien. Deze kan
na de rit verkregen worden in het lokaal. Dit
gedurende de eerste weken van het
seizoen. Leden die op hetzelfde adres
wonen hebben recht op 1 exemplaar.

Volgwagens
•

Volgwagen 1 (Vito)
Rijdt pas vanaf de derde rit telkens met
groep A mee.

•

Volgwagen 2 (Kangoo)
Rijdt vanaf de eerste rit telkens met
groep B mee.

Aangezien we verwachten dat groep C zelden aan 15 deelnemers zal komen, is er voorlopig
geen beurtrol van de volgwagens voorzien. We blijven dit tijdens het seizoen opvolgen.
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Vertrekuren
In onderstaande tabel ziet U enkele gegevens in verband met de organisatie van onze ritten.
Let vooral op de vertrekuren van groep B.

Vertrekuur

Kilometers

Gemiddelde
Snelheid

Rijsnelheid

Groep A

8u30

85-110

30+

30-32 (enkel eerste uur)

Groep B (april tem september)

8u30

80-90

28-29

28-32

Groep B (maart en oktober)

8u45

70-80

28-29

28-32

Groep C

9u00

60-80

25-26

25-28

Groep D

8u45

50-75

22-23

22-25

Met uitzondering van de vertrekuren zijn bovenstaande waarden louter
indicatief. Kilometers en snelheden kunnen hoger of lager liggen.

Groep B
Aangezien groep B afgelopen seizoen vaak wat later terug was aan het lokaal, heeft het
bestuur het vertrekuur van deze groep gewijzigd. De meeste leden van groep B gaven er de
voorkeur aan een kwartier vroeger te vertrekken:
• Voor de maand maart en oktober blijft het vertrekuur om 8u45.
• Voor alle andere maanden (april tot en met september) zal het vertrekuur
om 8u30 zijn. Een kwartier vroeger dus.
• Alle xl-ritten van groep B vertrekken om 8u00.
• Wij vragen aan alle wegkapiteins van groep B om van dit extra kwartiertje
geen gebruik te maken om extra kilometers aan hun rit toe te voegen.
• Om de gelijke start van groep A en B ordelijk te laten verlopen zijn volgende
afspraken gemaakt:
o Groep A start links van het lokaal op de oprit van Winkeleer zoals
voordien.
o Groep B start aan de overkant van de Mechelsesteenweg aan de
parking.
o Indien zij vertrekken richting Meidoornstraat rijden ze via het
zwembad.
o Groep A vertrekt steeds voor groep B. Indien beide groepen in
dezelfde richting rijden, wacht groep B enkele ogenblikken.
Het bestuur zal dit de komende weken en maanden evalueren. Tijdens het seizoen kunnen
hier indien nodig aanpassingen op gemaakt worden. Dit zal dan per nieuwsflash gemeld
worden.
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Onze sponsors

Bakkerij de
Graef

’t Simpel genot

Uitvaartdienst
Danny
Ceulemans

Le Grain Noble

Autospecial

De Winter
Natuursteen

Slagerij ‘t Hoekske

Call pizza

Dockx en Zonen

Dameskleding

Café ‘t
Paradijske

Bandencentrale
Van den Eynde

Horekeshof &
2 citroenen
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De Volksvriend

