
Groepstocht van 21 tot 30 mei 2021 
Thema : FIETSEN KORTBIJ 

Tochtbegeleider : Guido VERMEIR 
(correspondentie via guidovermeirlennik@gmail.com) 

__ 

Dagafstanden : 70	km	à	85	km 

Hellingen: af	en	toe	heuveltjes	 

Kwaliteit van het wegdek : 	 grotendeels	verharde	wegen	
&	fietsroutes,	soms	korte	stukken	off-road

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD: goede	conditie	aangeraden	

_____________________ 

Naar jaarlijkse gewoonte plannen we met ‘De Vakantiefietser’ in het voorjaar een 
groepsfietstocht.  
Ieder jaar fietsen we door een andere omgeving, en na een 5-tal buitenlandse 
fietsreizen kozen we dit jaar voor fietsen “kortbij” huis : m.a.w. we fietsen door het 
platte Vlaanderen naar het Centrum van het land, en vervolgen onze weg 
zuidwestwaarts door Wallonië en Frans-Vlaanderen, waar we 2 nachten verblijven in 
Lille.  We trekken verder via de Westhoek naar Kortrijk. 
Uitvalsbasis wordt de jeugdherberg ‘De Valk’ in Laarne. 
Wat bieden we aan:  

! Overnachtingen in diverse jeugdherbergen (2-persoonskamers of
uitzonderlijk kamers van vier)

"  Dagritten tussen 70 en 85 km, licht heuvelachtig; een bergje in Frans-
Vlaanderen of de Westhoek is niet uitgesloten. Vertrek telkens om 
9:00 uur na een korte briefing. 

#  Ontbijt én avondmaal alle dagen vanaf zaterdag, géén avondmaal op 
vrijdagavond 

Programma : 
Vrijdag 21 mei : 
Samenkomst vanaf 17 uur in Jeugdherberg “De Valk” in Laarne. De parking voor 
de deur is gratis.  
Zaterdag 22 mei : Laarne – Lier, ongeveer 80 km vlak 
Zondag 23 mei : Lier – Brussel, ongeveer 80 km heuvelachtig via het hoogste 
punt van de provincie Antwerpen, het Meerdalwoud, de druivenstreek en het 
Terkamerenbos bereiken we het centrum van ’s lands hoofdstad.  
Maandag 24 mei : Brussel – Charleroi, ongeveer 80 km heuvelachtig, vanuit 
het centrum van Brussel fietsen we zuidwaarts door het golvende Waals-Brabant 
naar de stad van de Karolingers. 
Dinsdag 25 mei : Charleroi – Mons, ongeveer 75 km licht heuvelachtig, vanaf 
de benedenstad fietsen we langs o.a. Binche, Thuin en de oude scheepsliften 
naar de binnenstad van Mons. 



Woensdag 26 mei : Mons – Lille (Fr),  ongeveer 80 km, we flirten met de 
Belgisch-Franse grens en via het “Parc Naturel Regional Scarpe-Escaut” 
bereiken we de binnenstad van Lille (Rijsel). 
Donderdag 27 mei : verblijf in Lille, vrij bezoek aan de stad of alternatief 
tochtje van ongeveer 45 km ten zuiden van Lille. 
Vrijdag 28 mei : Lille – Kortrijk, ongeveer 80 km heuvelachtig, door Frans-
Vlaanderen, Heuvelland en de kleinste stad van België fietsen we richting 
Kortrijk. 
Zaterdag 29 mei : rondrit in de Westhoek, ongeveer 90 km licht heuvelend. 
Zondag 30 mei : Kortrijk – Gent – Laarne, via Oudenaarde en Gavere fietsen 
we naar Gent-Sint-Pieters of “de Valk” in Laarne, ongeveer 60 à 65 km licht 
heuvelachtig. 

Inschrijven : 
Deze fietstocht was reeds in 2020 gepland, doch werd verplaatst wegens Corona.  
Leden van ‘De Vakantiefietser’ die verleden jaar reeds inschreven en betaalden 
genoten voorrang. Daardoor zijn op dit ogenblik alle plaatsen ingenomen. Je kan je 
eventueel op de lijst 'reserven' plaatsen door te mailen naar 
activiteiten@vakantiefietser.be én naar guidovermeirlennik@gmail.com.  
Het aantal deelnemers is beperkt tot 24. Deze fietsreis is geraamd op ongeveer 
450,00 €. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
°° Voor je veiligheid draag je een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten 
zijn.  
°° De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers.  


