Memorial Robert Venneman
Onze sponsors :

Corona-maatregelen :
We hebben beslist om, ondanks de regels die ons worden opgelegd, onze Memorial Robert Venneman te
laten doorgaan.
Hierna een overzicht van de corona-maatregelen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vooraf inschrijven via volgende link vanaf 30-07-2021 tot net voor vertrek:
Zaterdag : https://www.vbrvlaanderen.be/voorinschrijvingen/inschrijvingsform_msp.php?event_id=15270&sectie=vbr
Zondag : https://www.vbrvlaanderen.be/voorinschrijvingen/inschrijvingsform_msp.php?event_id=15274&sectie=vbr
Om toegang te krijgen tot de startplaats zal je een bewijs van inschrijving moeten voorleggen.
Deze bevestigingsmail kan je tonen op GSM of op papier.
Je kan enkel starten in je voorziene tijdsvork: wees op tijd!
Bij de startplaats zal men op zijn/haar fiets naar de inschrijving moeten gaan, in analogie met de
warenhuizen waar men altijd een kar moet nemen om de afstand te bewaren
Bijkomend voordeel: uw fiets kan niet gestolen worden ☺
Kom je met een fietsbubbel naar de startplaats, dan dient er zich slechts 1 persoon aan te bieden aan
de inschrijvingstafel, uiteraard in het bezit van alle inschrijvingsdocumenten.
Na het inscannen van je bevestigingsmail kan je vertrekken.
De startplaats is enkel toegankelijk met mondmasker en men dient eerst handen te ontsmetten.
De richtlijnen van de stewards opvolgen en hou steeds voldoende afstand!
Om de kans op besmettingen te minimaliseren is er dit jaar geen bevoorrading onderweg. Je krijgt
een voorverpakte wafel aan de start.
Fiets gezond. Wie zich niet lekker voelt blijft thuis!
Alle geldende COVID-regels dienen strikt opgevolgd te worden.

Data :
Zaterdag 14-08-2021 en zondag 15-08-2021

Startplaats :
Café ‘t Vissershuis
Kalverhagestraat 33 te 9090 Melle
Extra parking voorzien, volg de bordjes

Afstanden, starturen en inschrijvingsgeld:
Starten in de uurvork vermeld op je inschrijving.
Via opgehangen pijlen kan je het traject volgen.
Opmerking : kinderen (geboren 2005 of later) gratis deelname indien lid van de bond, niet-leden 2 €

Zaterdag 14-08-2021:

Afstand
30 km
44 km
74 km

Starten kiezen
tussen
07:30 en 14:00 uur
07:30 en 14:00 uur
07:30 en 12:00 uur

Leden bond
VWB/VBR/FFBC
2€
2€
2€

Inschrijvingsgeld
niet-leden
4€
4€
4€

Starten kiezen
tussen
07:30 en 14:00 uur
07:30 en 14:00 uur
07:30 en 12:00 uur

Leden bond
VWB/VBR/FFBC
2€
2€
2€

Inschrijvingsgeld
niet-leden
4€
4€
4€

Zondag 15-08-2021:

Afstand
30 km
44 km
74 km

Onze tocht maakt deel uit van circuit Bokaal (VBR).

Parcoursbeschrijving :
30 km : Rustig ritje met enkele bultjes, door iedereen te genieten.
Door Gijzenzele, Oosterzele, Balegem, Scheldewindeke, Landskouter en Gontrode
156 hm
Moeilijkheidsgraad : **
44 km : Glooiende rit met enkele grotere bultjes.
Door Lemberge, Bottelare, Melsen, Dikkelvenne, Moortsele en Gontrode
213 hm
Moeilijkheidsgraad: **
74 km : Combinatie van beide lussen
369 hm
Moeilijkheidsgraad: ***

Onze streefdoelen/onze faciliteiten :
• Het is de bedoeling op eigen tempo een fietstocht te maken door onze streek waarbij een
maximum aan rustige, fietsvriendelijke wegen opgezocht worden zonder verkeerslichten en
met een minimum aan kasseien.
• Zowel voor recreatieve als sportieve fietsers. Elektrische fietsen zijn uiteraard ook welkom.
• We organiseren geen wedstrijd maar een recreatieve fietstocht. Respecteer de wegcode,
wees hoffelijk voor de andere weggebruikers en laat geen afval achter!
• Noodnummer voor fietsers met pech: 0475/92.18.50
Indien nodig wordt u samen met uw fiets teruggebracht naar de startplaats.

•

Voor de vrouwelijke ( en uiteraard ook de mannelijke) deelnemers sanitaire voorzieningen
aan de start en einde van elke lus.
• !!! NIEUW !!! wenst u het parcours te downloaden op uw GPS?
Stuur een mail naar achim.vandenbossche@telenet.be en u krijgt de link doorgestuurd op
vrijdag 13-08-2021 nadat er bij de laatste controle van de parcours geen problemen
vastgesteld worden.
•

Nog vragen? Mail naar achim.vandenbossche@telenet.be

Routebeschrijving naar startplaats:
Volg onderstaande pijlen vanaf afrit 6 (Melle) op R4 en/of vanop de Brusselsesteenweg ter hoogte
van kruispunt brouwerij Huyghe (Roze Olifant) te Melle

