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Grensdansen binnen België 
Fiets- en kampeertocht ‘Hop on, Hop Off’ 

Organisatie: Franky De Langhe 

(correspondentie via f.delanghe@telenet.be) 

 __ 

Dagafstand:  tussen 75 en 85 km 

Hellingen:  afhankelijk van de regio 

Kwaliteit van het wegdek:  onbekend 

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:  goede conditie aangeraden 

 _____________________ 

De Belgische grens is zowat de verste horizon vandaag en menig fietsplan staat onder druk in 
afwachting dat de corona-wind luwt. 

Je reisplannen kunnen uitvoeren maar daardoor een uitnodiging missen voor een vaccinatie is 
voor sommigen niet aanvaardbaar. Of de eerste prik al gekregen hebben maar een vertrek 
moeten uitstellen in afwachting van een tweede prik kan plannen grondig in de war sturen. Als 
niet-gevaccineerde vertrekken en de idee om in het buitenland Covid-19 op te lopen kan 
verlammend werken. Wat te doen als je toch wilt fietsen? 

Op 17 mei vertrekt een delegatie van De Vakantiefietser vanuit Gent naar de noordelijke grens 
van België. We fietsen aan de binnenzijde van België, zo dicht mogelijk tegen de grens, ons landje 
volledig rond (1.550 km). Op vijf plaatsen is een binnenlus voorzien van 250 km, telkens startend 
(en eindigend) aan een station (Eupen, Florenville, Beauraing, Erquelinnes en Moeskroen). Of pak 
twee lussen mee, of drie… 

Je beslist zelf waar je aanpikt en waar je de rol lost.  

Je kan dagelijks de vorderingen en de planning voor de volgende drie dagen volgen op deze blog: 
http://blog.imuhagh.be/  

Je ‘koopt’ een ticket maar betalen hoeft niet, betaling is enkel noodzakelijk om je te verzekeren dat 
we je opwachten op het afgesproken punt.  
Bij betaling wordt een RV-punt afgesproken welke op de route ligt. Je inschrijvingsgeld krijg je 
terug op dat RV-punt. Niet betalers pikken onderweg gewoon aan maar er wordt geen RV-punt 
afgesproken. 

De route kan je terug vinden en downloaden via de openbare link (Komoot) welke je ook op de 
website van De Vakantiefietser kunt terugvinden (https://www.komoot.nl/collection/1126902/-
grensdansen-in-belgie?ref=undefined). Een totaal overzicht vind je hier.  

Wat bieden we aan: 

 Overnachtingen in een jeugdherberg, camping, B&B, boerderij, paalcamping, Airtnt, …, 
systeem “n’importe quelle solution qui satisfait tout le monde” met andere woorden. 

 41 dagen a rato van 75 tot 85 km per dag, hoogtemeters variërend naargelang de 
regio, mogelijks enkele sporadisch bijkomende rustdagen. 

 Zelfbedruipend, twee dagelijkse haltes om voorraad aan te schaffen worden voorzien in 
gezamenlijk overleg. 
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Programma (niet bindend, raadpleeg de blog!): 

Maandag 17 mei: vertrek vanuit Gent-Dampoort 

Om 0900hr wordt de eerste pedaalslag gegeven. 

Maandag 24 mei ‘Start binnenlus Eupen’: 

Passage rond 1000hr aan het station van Eupen. 

Donderdag 27 mei: ‘Einde binnenlus Eupen’ 

Passage rond 1600hr aan het station van Eupen. 

Woensdag 02 juni ‘Start binnenlus Florenville’: 

Passage rond 1000hr aan het station van Florenville. 

Vrijdag 05 Juni: ‘Einde binnenlus Florenville’ 

Passage rond 1600hr aan het station van Florenville. 

Maandag 08 juni ‘Start binnenlus Beauraing: 

Passage rond 1000hr aan het station van Beauraing. 

Donderdag 11 Juni: ‘Einde binnenlus Beauraing 

Passage rond 1600hr aan het station van Beauraing. 

Maandag 15 juni ‘Start binnenlus Erquelinnes’: 

Passage rond 1000hr aan het station van Erquelinnes. 

Donderdag 18 Juni: ‘Einde binnenlus Erquelinnes’ 

Passage rond 1600hr aan het station van Erquelinnes. 

Zondag 21 juni ‘Start binnenlus Moeskroen’: 

Passage rond 1000hr aan het station van Moeskroen. 

Dinsdag 23 Juni: ‘Einde binnenlus Moeskroen’ 

Passage rond 1600hr aan het station van Moeskroen. 

Zaterdag 27 juni: Aankomst in Gent-Dampoort 

Je kan dus ook de tussenstukken / lussen meefietsen van gelijk welk station naar gelijk welk 
volgend station (bijv.: van donderdag 27 mei passage rond 1600hr station Eupen tot maandag 
08 juni passage rond 1000hr station Beauraing). 

Inschrijven: 

Leden en niet-leden van ‘De Vakantiefietser’ die wensen op een punt af te spreken kunnen 
inschrijven via de website van De Vakantiefietser, in combinatie met een overschrijving vooraf 
van 5,00€ p/p op rekening BE20 9791 3378 7556 - ‘Grensdansen 2021’ met vermelding van je 
lidnummer of voornaam & naam. 

In dit bedrag is niks, nada, rien, njet, noppes inbegrepen. Het geeft jou enkel de garantie dat we 
op je wachten en noodzakelijke informatie welke nuttig is om het logement voor de volledige groep 
te plannen. Het inschrijvingsgeld wordt teruggegeven op de plaats van afspraak (of nuttig 
geïnvesteerd door de groep in de eerstvolgende café als je niet kwam opdagen). Je krijgt de 
garantie dat we minstens een uur wachten. 
Geïnteresseerden maar die de kat nog even uit de boom kijken kunnen inschrijven en blijven ‘in 
de wacht’ staan (de inschrijving vervalt automatisch na 31 dagen). Je sluit onderweg dan gewoon 
aan maar we kunnen voor de eerstvolgende overnachting geen rekening houden met jouw 
aanwezigheid voor het logement indien dit ondertussen al gepland werd. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
°° 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. 

http://blog.imuhagh.be/

