Winterbivakweekend 03-05 December 2021
omgeving Florenville en Herbeumont
Organisatie Dirk Huyghe - Franky De Langhe - Luc Van Looveren

Dagafstand :

minder dan 60 km

Hellingen :

Sterk heuvelachtig soms pittig

Kwaliteit van het wegdek :

Nu en dan off-road

GLOBALE MOEILIJKHEIDSGRAAD

:

Goede conditie vereist

Voor de 7de maal organiseren we een fiets-winterbivak-weekend maar ditmaal op het
einde van het jaar i.p.v. in het begin omdat dit onmogelijk was gezien de "C"
problematiek.
Er worden 2 fietsroutes gepland in de omgeving. Tussendoor semi-wildkamperen we
op een bivakweide van een camping.
ALLE deelnemers overnachten BUITEN in hun tentje! We maken enkel gebruik van
het sanitair gedeelte van de camping, al de rest gebeurt in de buitenlucht.
Vrijdag 03 december :
Samenkomst op de camping vanaf 17-18u. Best maximaal carpoolen, de auto’s
vinden hun overnachtingsplaats op de parking van de camping LA ROCHETTE in
Sainte-Cécile - Rue de la Mécanique 56 te 6820 Sainte-Cécile
http://www.campinglarochette.be/
Ook te bereiken via de spoorwegen via het station in Florenville (8 km van de
camping en een vrij vlak trajekt)
Zaterdag 04 december :
Vertrek fietstocht omstreeks 10 u (diegene die de groep toch pas op zaterdag
vervoegen hebben dan nog de tijd om aan de bivakplaats te geraken).
Maar we streven er wel naar dat de deelnemers maximum aanwezig zijn op
vrijdagavond.
De fietsroute wordt later nog bepaald en op deze fiche aangepast.
Na een goede 50 km bereiken we onze bivakplaats waar we een uurtje later kunnen
genieten van een kampvuur en lekkere verse, hete spaghetti om onze knorrende
magen te stillen. Een glaasje rode of witte wijn maakt de avond volledig.

Zondag 05 december :
We beginnen met warme pannenkoeken.
Opnieuw een tocht van een 50-tal km
De fietsroute wordt later nog bepaald en op deze fiche aangepast.
De fietsroutes worden bij extreem strenge winterse omstandigheden op het moment
zelf nog aangepast / verkort indien nodig. In het slechtste geval wordt een winterse
boswandeling voorgesteld.
We voorzien op de bivakweide een ruime scoutstent en enkele houten tafels /
banken waar we gezamenlijk kunnen eten en koken. Iedereen zorgt vooraf voor
voldoende eten en drinken voor het ganse weekend maar de organisatie zorgt op
zaterdagavond voor een heerlijke spaghetti en op zondagmorgen voor warme
pannenkoeken. ‘s Avonds voorzien we brandhout voor een gezellig kampvuur.
Aangezien er gekampeerd wordt op een bivakweide met beperkte mogelijkheden en
de weersomstandigheden in deze periode toch al “winters” kunnen zijn wordt
aangeraden om te voorzien in degelijke kledij (thermisch ondergoed) evenals warme
slaapzak + goed schoeisel enz …
Heel interessante info over alles wat verband houdt met winterkamperen vind je op
https://hikingadvisor.be/winterartikels/
Voorzie je ook van een fiets met banden met een goed profiel.
Inschrijven kan via de website van de vereniging en anderzijds een overschrijving
van 30,00€ (zie de Webshop op onze website)
In dit bedrag is inbegrepen: standplaats op de camping voor 2 nachten, spaghetti en
witte/rode wijn op zaterdagavond en warme pannenkoeken op zondagmorgen.
Extra info kan je desgewenst nog krijgen via dirkonwheels@gmail.com
We willen de groep beperken tot max een 20 à 25 mensen, dus best tijdig
inschrijven!
Let wel : zoals op het schema hierboven vermeld is het belangrijk dat de deelnemers
toch wel over een goede fysieke conditie beschikken en ook wat ervaring hebben
met offroad fietsen. Dit om te vermijden dat het tempo van de groep onnodig teveel
naar beneden gehaald wordt waarmee we willen uitsluiten dat een groot gedeelte
van de groep onderweg te lang op elkaar zou moeten wachten, zeker wanneer de
temperaturen in deze periode van het jaar toch erg laag kunnen zijn.

