FIETSEN KORTBIJ
20-29 mei 2022
Regio België & Frans Vlaanderen
Begeleider: Guido VERMEIR
__
Dagafstand:

75 tot 85km

Hellingen:

vlak tot heuvelachtig

Kwaliteit van het wegdek:

meestal verharde wegen, soms offroad

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:

goed conditie aangeraden

_____________________

De groepstocht van 2019 was een specialleke, het was immers de 20ste editie sinds André
Ramault, één van de stichters van De Vakantiefietser vzw die groepstochten lanceerde in
2001.
Van 29 mei tot 7 juni 2020 zou De Vakantiefietser vzw de 21ste editie van zijn jaarlijkse
groepstocht georganiseerd hebben onder het motto “FIETSEN KORTBIJ”. Doch door Corona
en allerlei verbodsbepalingen daaromtrent werd deze tocht eerst verdaagd naar 2021 en
nadien naar 2022.
De 21ste editie zal doorgaan van 20 of 21 mei tot 29 mei 2022 met vertrek in GENT.
Mocht ik een buitenstaander zijn dan zou ik kunnen denken : al voor de 21ste keer, kijk eens
aan: iets dat niet deugt overleeft zolang niet. Je hebt ons dat niet horen zeggen, het zijn
anderen die …
Wat bieden we aan:





Jeugdhostels of pensions
Zie verder in de tekst
Halfpension (avondmaal + ontbijt)

Programma:

Na een 5-tal buitenlandse fietsreizen trekken we ditmaal door eigen land en FransVlaanderen.
De tocht wordt gedragen door ervaren fietsers en er is gereserveerd voor 24 personen.
Minimaal 8 plaatsen zijn voorbehouden voor nieuwe deelnemers of deelnemers die tijdens
de vorige 20 edities slechts éénmaal hebben deelgenomen.
Mogelijks wordt er reeds op vrijdagavond 20 mei verzamelt in Gent. Vanaf zaterdag begint
dan de eigenlijke fietstrekking. De gemiddelde dagafstand bedraagt 75 à 85 km, over een
vlak tot licht heuvelachtig terrein. Slechts één rit zal ongeveer 100 km bedragen, maar dat is
“voor de enigszins geoefende fiets(t)ers zéker haalbaar!”

De Vakantiefietser E:\Vakantiefietser\Secretariaat\Groepstochten\2022\20220522-29-Fietsen kortbij_Guido Vermeir\2022_VF_FICHE_20220520-29-FIETSEN KORTBIJ_Guido Vermeir_vc.docx

1/2

We zullen overnachten in Brussel, Charleroi, Kortrijk (2x), Lier, Lille (2x) en Mons. Verdere
informatie over de overnachtingsplaatsen, de gedetailleerde routebeschrijvingen of GPSbestanden, evenals toeristische informatie, volgen later.
De totale kosten van deze fietsreis worden geraamd op 491 €, overnachtingen,
avondmalen, verblijfstaksen en bijdrage De Vakantiefietser vzw (2€pppn) inbegrepen.
De personen die zich reeds inschreven voor de groepstocht van 2020 en zich intussen niet
lieten uitschrijven, behouden hun deelnemersplaats.
Staat deze groepstocht je aan? Schrijf je dan in vanaf 08 januari ’22 via de website van De
Vakantiefieters vzw: https://vakantiefietser.be/agenda/fietstocht-dichtbij/
Elke kandidaat-deelnemer moet lid zijn van de De Vakantiefietser vzw.
Elke deelnemer rijdt op eigen verantwoordelijkheid. De Vakantiefietser vzw en de
tochtbegeleiders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen.
Bij annulatie méér dan 45 dagen voor de aanvang van de groepstocht ontvangt u het
inschrijvingsgeld integraal terug indien een reserve-kandidaat uw plaats kan innemen,
zoniet wordt 20 % van het inschrijvingsgeld ingehouden voor bijkomende kosten.
Bij annulatie minder dan 30 dagen én méér dan 10 dagen voor de aanvang van de
groepstocht wordt minimum 35 % van het inschrijvingsgeld ingehouden + de
annulatiekosten bij de diverse overnachtingsplaatsen.
Bij annulatie minder dan 10 dagen voor de aanvang van de groepstocht wordt het
inschrijvingsgeld voorlopig volledig ingehouden tot alle annuleringskosten in de diverse
overnachtingsplaatsen gekend zijn.
Nog vragen? Steeds bereid tot verdere informatie.
Sportieve groetjes,
Guido VERMEIR
Tochtleider De Vakantiefietser vzw
Inschrijven:

Enkel via de website van De Vakantiefietser vzw:
https://vakantiefietser.be/agenda/fietstocht-dichtbij/
Best tijdig in te schrijven, het aantal plaatsen is beperkt tot 24 personen!
Minimaal 8 plaatsen zijn voorbehouden voor nieuwe deelnemers of deelnemers die tijdens
de vorige 20 edities slechts éénmaal hebben deelgenomen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------°° 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.
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