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Sponsors : 
 

 
 

 

 

 

 

Data :  
 

Zaterdag 13-08-2022 en zondag 14-08-2022 

Keuze uit 3 startplaatsen : 
 

Café ‘t Vissershuis 

Kalverhagestraat 33 te 9090 Melle 

Parochiaal Centrum 

Decoenestraat 12 te 9630 Munkzwalm 

Bistro ‘t Barakske 

‘d Hoppe 7 te 7880 Vloesberg 



Afstanden, starturen en inschrijvingsgeld: 
 

Zaterdag 13-08-2022, startplaats Melle : 

Reële 

afstand 

HM Bevoorrading 

onderweg 

Starten tussen Leden bond 

VWB/VBR/FFBC 

Inschrijvingsgeld 

niet-leden 

0 km - - 07:30 en 16:00 1 € 3 € 

25 km 122 m 0 07:30 en 14:00  3 € 5 € 

35 km 160 m 0 07:30 en 14:00  3 € 5 € 

55 km 295 m 1 07:30 en 12:00  4 € 6 € 

80 km 587 m 2 07:30 en 12:00  4 € 6 € 

90 km 755 m 2 07:30 en 10:00  4 € 6 € 

125 km 1224 m 3 07:30 en 10:00  5 € 7 € 

Opmerking : kinderen (-16 jaar) betalen slechts 2,00 €, gratis indien lid van de bond 
 

Online inschrijving 0.65€ goedkoper via volgende link: 

https://www.vbr-vlaanderen.be/voorinschrijvingen/inschrijvingsform_msp.php?event_id=15894&sectie=vbr 

Zaterdag 13-08-2022, startplaats Munkzwalm : 

Afstand HM Bevoorrading 

onderweg 

Starten tussen Leden bond 

VWB/VBR/FFBC 

Inschrijvingsgeld 

niet-leden 

0 km - - 07:30 en 16:00 1 € 3 € 

25 km 292 m 0 07:30 en 14:00 3 € 5 € 

35 km 460 m 0 07:30 en 14:00 3 € 5 € 

55 km  295 m 1 07:30 en 12:00 4 € 6 € 

70 km 929 m 1 07:30 en 12:00 4 € 6 € 

80 km 587 m 2 07:30 en 12:00 4 € 6 € 

90 km 755 m 2 07:30 en 10:00 4 € 6 € 

125 km 1224 m 3 07:30 en 10:00 5 € 7 € 

Opmerking : kinderen (-16 jaar) betalen slechts 2,00 €, gratis indien lid van de bond 

 
Online inschrijving 0.65€ goedkoper via volgende link: 

https://www.vbr-

vlaanderen.be/voorinschrijvingen/inschrijvingsform_msp.php?event_id=15893&sectie=vbr 

 
Zaterdag 13-08-2022, startplaats Vloesberg : 

Afstand HM Aantal 

bevoorrading 

Starten tussen Leden bond 

VWB/VBR/FFBC 

Inschrijvingsgeld 

niet-leden 

70 km 929 m 1 08:30 en 12:00 4 € 6 € 

125 km 1224 m 3 08:30 en 10:00 5 € 7 € 

Opmerking : kinderen (-16 jaar) betalen slechts 2,00 €, gratis indien lid van de bond 

 
Online inschrijving 0.65€ goedkoper via volgende link: 

https://www.vbr-

vlaanderen.be/voorinschrijvingen/inschrijvingsform_msp.php?event_id=15892&sectie=vbr 
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Zondag 14-08-2022, startplaats Melle : 

Afstand HM Bevoorrading 

onderweg 

Starten tussen Leden bond 

VWB/VBR/FFBC 

Inschrijvingsgeld 

niet-leden 

0 km - - 07:30 en 13:00 1 € 3 € 

25 km 122 m 0 07:30 en 11:00  3 € 5 € 

35 km 160 m 0 07:30 en 11:00  3 € 5 € 

55 km 295 m 1 07:30 en 11:00  4 € 6 € 

80 km 587 m 2 07:30 en 09:00  4 € 6 € 

90 km 755 m 2 07:30 en 09:00  4 € 6 € 

Opmerking : kinderen (-16 jaar) betalen slechts 2,00 €, gratis indien lid van de bond 

 
Online inschrijving 0.65€ goedkoper via volgende link: 

https://www.vbr-

vlaanderen.be/voorinschrijvingen/inschrijvingsform_msp.php?event_id=15896&sectie=vbr 

 

 

Zondag 14-08-2022, startplaats Munkzwalm : 

Afstand HM Bevoorrading 

onderweg 

Starten tussen Leden bond 

VWB/VBR/FFBC 

Inschrijvingsgeld 

niet-leden 

0 km - - 07:30 en 13:00 1 € 3 € 

25 km 292 m 0 07:30 en 11:00 3 € 5 € 

35 km 460 m 0 07:30 en 11:00 3 € 5 € 

55 km  295 m 1 07:30 en 11:00 4 € 6 € 

80 km 587 m 2 07:30 en 09:00 4 € 6 € 

90 km 755 m 2 07:30 en 09:00 4 € 6 € 

Opmerking : kinderen (-16 jaar) betalen slechts 2,00 €, gratis indien lid van de bond 

 
Online inschrijving 0.65€ goedkoper via volgende link: 

https://www.vbr-

vlaanderen.be/voorinschrijvingen/inschrijvingsform_msp.php?event_id=15895&sectie=vbr 

Parcoursbeschrijving : 
 
We blijven onze waarden trouw: we vermijden kasseistroken ( een verloren gelegde kassei bij verbinding van 
wegen kan echter niet vermeden worden in België) en geen verkeerslichten op onze parcours (ook niet voor 
de 125km) 
 
Voor beklimming van de Molenberg is er de keuze tussen kasseien of geen kasseien. Volg de aanwijzingen. 
 
Het aantal hoogtemeters geven een indicatie van de moeilijkheidsgraad, ook aangegeven via sterren. 
 
Wens je het parcours te downloaden op uw GPS?  
Stuur een mail naar achim.vandenbossche@telenet.be met de gekozen afstand en je krijgt de link 
doorgestuurd op  vrijdag 12-08-2022 nadat bij de laatste controle van de parcours geen problemen 
opgedoken zijn. 
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https://www.vbr-vlaanderen.be/voorinschrijvingen/inschrijvingsform_msp.php?event_id=15895&sectie=vbr


Voor de starters in Melle : 

25 km : Rustig ritje, door iedereen te genieten. 
Via Melle, Gijzenzele, Scheldewindeke, Munte, Moortsele, Gontrode terug naar Melle 

 Geen bevoorrading onderweg 
 122 hm 
 * 
  
35 km : Iets meer op en neer, door elkeen te genieten. 

Via Melle, Gijzenzele, Scheldewindeke, Balegem, Munte, Moortsele, Gontrode, terug naar Melle 
Geen bevoorrading onderweg 

 160 hm 
 * 

 
55 km : Glooiende rit, ook door elkeen te genieten. 

Via Melle, Gijzenzele, Scheldewindeke, Balegem, Hundelgem, Munkzwalm, Sint Maria Latem, 
Dikkele, Munte, Moortsele, Gontrode terug naar Melle 

 1 bevoorrading (Munkzwalm na 27 km) 
 295 hm 
 ** 
 
80 km : Idem 55km maar we nemen al een stukje van de Vlaamse Ardennen mee. Geen vlakke kilometers. 
 Parcours idem 55km met een extra lus 25km zie starters in Munkzwalm 
 2 bevoorradingen (2x Munkzwalm) 
 587 hm  
 *** 
 
90 km : Het zwaardere werk, met als bekendste hellingen Berendries en Valkenberg  

Parcours idem 55km met een extra lus 35km zie starters in Munkzwalm  
2 bevoorradingen (2x Munkzwalm) 

 755 hm 
 **** 
125 km :  Het zwaarste werk, met oa Berendries, d’Hoppe, een prachtig stukje taalgrens en Valkenberg 

Parcours idem 55km met een extra lus 70km zie vertrek Munkzwalm 3 bevoorradingen 
(Munkzwalm -Vloesberg-Munkzwalm) 

 1224 hm  
 ***** 
 
Voor de starters in Munkzwalm : 
 
25 km : Stukje Vlaamse Ardennen. Geen vlakke kilometers. Inclusief Molenberg (met of zonder kasseien) 

Munkzwalm, Roborst, Sint-Goriks-Oudenhove, Michelbeke, Elst, Sint Kornelis Horebeke, Sint-Denijs-
Boekel en terug naar Munkzwalm 
Geen bevoorrading onderweg 

 292 hm 
 *** 
 
35 km : Het zwaardere werk, met als bekendste hellingen Berendries,  Valkenberg en Molenberg  (met of 

zonder kasseien) 
Munkzwalm, Roborst, Sint-Goriks-Oudenhove, Michelbeke, Nederbrakel, Elst, St Denijs Boekel en 
terug naar Munkzwalm  
Geen bevoorrading 

 460 hm 
 *** 



 
55 km : Glooiende rit met een paar klimmetjes, ook door elkeen te genieten. 

Via Munkzwalm, Sint Maria Latem, Dikkele, Munte, Moortsele, Gontrode, Melle, Gijzenzele, 
Scheldewindeke, Balegem, Hundelgem terug naar Munkzwalm 

 1 bevoorrading (Melle na 28 km) 
 295 hm 
 ** 
 
70 km: Het zwaarste werk, met oa Berendries, Valkenberg, d’Hoppe, Molenberg (met of zonder kasseien) en 

met een prachtig stukje taalgrens. 
 Via Munkzwalm, Roborst, Sint-Goriks-Oudenhove, Michelbeke, Everbeek Boven, Vloesberg, 

Everbeek Boven, Nederbrakel, Elst, St Denijs Boekel en terug naar Munkzwalm 
1 bevoorrading (Vloesberg na 39km) 

 929 hm 
 **** 
 
80 km : Combinatie 55km en 25km 

2 bevoorradingen (Melle en Munkzwalm) 
 587 hm  
 *** 
 
90 km : Combinatie 55km en 35km 

2 bevoorradingen (Melle en Munkzwalm) 
 755 hm 
 **** 
 
125 km :  Combinatie 55km en 70 km 

3 bevoorradingen (Vloesberg-Munkzwalm-Melle) 
 1224 hm  
 ***** 
 
 
 
Voor de starters in Vloesberg : 
 
70 km:  Op en neer via Vloesberg, Everbeek Boven, Nederbrakel, Elst, St Denijs Boekel naar Munkzwalm en 

terug naar Vloesberg  via Roborst, Sint-Goriks-Oudenhove, Michelbeke, Everbeek Boven terug naar 
Vloesberg met oa Berendries, Valkenberg, d’Hoppe, Molenberg (met of zonder kasseien) en minder 
gekende klimmetjes die niet moeten onderdoen voor de kleppers . 
1 bevoorrading (Munkzwalm na 31km) 

 929 hm 
 **** 
 
125 km :  Parcours idem 70km met een extra lus 55km naar Gontrode (zie 55km start Munkzwalm) 

3 bevoorradingen (Munkzwalm-Melle-Munkzwalm) 
 1224 hm  
 ***** 
 
 
 
 



Algemene informatie : 
 Parcours volgen door middel van opgehangen pijlen. 

 Start en/of controle in zaal/café met toiletten  

 We hebben geen kleedkamers noch douches 

 Gratis bevoorrading op elke controle met water, sportdrank, fruit, koeken en snoep 

Vanuit ecologisch standpunt zijn er geen bekers beschikbaar en dient u uw drinkbus te gebruiken 

voor drankafname. Ondertussen kan u deze uiteraard opnieuw opvullen voor de rest van uw rit. 

 We organiseren geen wedstrijd maar een recreatieve fietstocht. Respecteer de wegcode, wees 

hoffelijk voor de andere weggebruikers en laat geen afval achter! 

 Vlotte inschrijving via scannen van uw lidkaart 

 Vooraf inschrijven en betaling mogelijk waardoor korting en minder administratie ter plaatse 

 Noodnummer voor fietsers met pech: 0475/92.18.50 

Indien nodig wordt u samen met uw fiets teruggebracht naar uw startplaats 

 Vragen? Mail naar achim.vandenbossche@telenet.be 

Routebeschrijving  naar startplaatsen: 
 

Startplaats Melle : volg de pijlen vanaf afrit 6 (Melle) op R4 

Startplaats Munkzwalm : volg de pijlen vanaf kruispunt N46 (Hundelgemse Baan) met N415 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluaties deelnemers vorige jaren 
 

1. Zij die erbij waren, zullen het zeker bevestigen : dit was onze mooiste rit in België. 

Onze gps stuurde ons naar de startplaats via kleine weggetjes.  In het niets dook de startplaats op 
een superleuk cafeetje “het vissershuisje”.  We werden zeer vriendelijke onthaald en schreven ons 
in voor de 125 km (by the way 2.5 euro voor drie bevoorradingen!!!). 

De  bepijling was super, roze pijlen voor de afslag, dan aan de afslag en dan in de straat zelf dus 
steeds minimum drie pijlen per aanduiding.  Splitsingen en gevaar werd super goed en herhaaldelijk 
mede gedeeld.  Dat dit een enorm werk geweest moet zijn en dit voor 6 afstanden verdient al een 
dikke pluim.  Daar er drie startplaatsen waren, gingen wij er vanuit dat er drie clubs dit 
waarmaakten maar niets was minder waar.  De club van Melle deed dit helemaal alleen.  Chapeau 
hoor. 

mailto:achim.vandenbossche@telenet.be


Verschillende startplaatsen brengt enorm veel werk mee voor de organisatie maar voor de fietsers 
een luxe.  De fietsers zijn verspreid over het parcours, er zijn geen verplaatsingen met auto nodig 
voor sommige mensen.  Dus ecologisch en super goed voor milieu. 

De bevoorradingen waren uitgebreid en we konden overal de drinkbussen vullen. En heel belangrijk 
: er waren overal toiletten.  Dit is bij vele niet zo maar wij dames waren er superblij mee. 

Over de weggetjes kunnen we kort zijn : subliem.  Rustige mooie wegen, geen kasseien.  Ze lieten 
ons veel straatjes doen die we nog nooit gedaan hadden.  En we hadden toch al vele jaren daar 
gefietst. Er zaten vele hellingen in van de ronde van Vlaanderen maar dankzij Melle konden we de 
Molenberg doen zonder kasseien. 

We kunnen besluiten dat deze club een organisatie neerzetten “buiten categorie”. 

Dit met heel veel passie en liefde voor de wielersport in de superleuke zin van “al fietsend 
genieten” 

En ons tonen vol fierheid en trots van hoe mooi onze Belgische weggetjes wel zijn. 

Dus ladies noteer maar in de agenda voor volgende jaar deze organisatie. 

Bedankt Melle voor deze supermooie zaterdag fietsdag. 

 

2. Ik kan alleen maar positieve opmerkingen geven: zeer mooie rit, prachtig parcours doorheen een 

schitterend decor, uitstekend bewegwijzerd. Verkeerd rijden behoorde niet tot de mogelijkheden. Vooral 

het tweede deel tussen Munkzwalm en Vloesberg was schitterend, maar ook behoorlijk pittig. Het feit 

dat er geen kasseien in voorkwamen is voor mij ideaal, ik heb een hekel aan kasseien.  Niet te vergeten: 

chapeau om een parcours samen te stellen over een dergelijke afstand zonder verkeerslichten! Tenslotte: 

inschrijven en deelnemen kon gebeuren aan zeer democratische prijzen.  

Conclusie: ik neem graag deel aan een deze rit, en zeker liever dan aan ritten van grote organisaties, die 

dan ook veel te duur worden betaald. Ik hoop dat al dat moois heeft kunnen rekenen op een ruime 

belangstelling. 
 
3. Jullie toer was prachtig, rustige wegen-mooie landschappen-mooi uitgepijld. 
Kortom een voorbeeld voor iedere organisatie! 
Proficiat 
 

4. Bij deze wil ik jullie bedanken voor deze  

mooie rit dat we vandaag voorgeschoteld kregen(10/09) 

zou zeggen werk verder op dit elan en zeker een dikke  

proficiat voor jullie parcoursbouwer Achim.elk jaar  

heeft ie iets anders in petto.zou zeggen tot volgend  

jaar dan maar 
 
5. proficiat met je team en organisatie was weeral prefect,je weet ons nog 

ieder jaar te verassen met nieuwe stukken in parkoers  dikke proficiat 
 
6. Aan parcours en organisatie hoef je niets te veranderen, was top! 

  

 Uitpijling: 10 

 Parcours: 10 

 Bevoorrading: 10 

 GPX: 10 



 
 
7. al enige jaren is dit een vaste waarde op mijn fiets-kalender.  

Alles was weer piekfijn in orde, zowel qua parcours, bevoorrading als bewegwijzering. 

Qua minpunten kan ik kort zijn... geen... 

 
8. Alleen maar positieve feed back voor jullie toertocht (behalve dan de felle wind…). 

Puike organisatie! 

9. Ik heb de 125km gefietst, en dit reeds enkele jaren na mekaar. Ik neem 

telkens met plezier deel, omwille van enkele redenen: zeer goed uitgepijld 

(route op gps is eigenlijk niet echt nodig, maar wel een geruststelling voor 

onderweg); perfecte afstanden, mooie omgevingen, mooi aantal hoogtemeters, 

democratische prijs, voldoende bevoorrading, en vooral...zonder kasseien! Ik 

vertrek wel graag vroeg, waardoor ik start in Melle tussen 6h30 en 7h, 

doorrij tot Munkzwalm, en me daar dan inschrijf. Ga dus zo door, en ik ben 

telkens van de partij. 

 

 

10. Plus goede beweg wijzering en stempel plaatsen.  
Zou handig zijn als er 1 Gpx route is van 125 km ipv 2. 
heb de route zondag gefietst, deze was goed uitgepijld en de bevoorrading, was ook in orde. 

11. Het was even onduidelijk in het begin met die lussen. Als je de eerste bevoorrading bv. niet nuttigt 

dan hadden we een probleem denk ik. 

Toch genoten van de rit met veel wind en 2 keer nat. hehe 

 

12. mijn vrienden en ik vonden het parcours mooi en ook de manier van uitpijlen (op voldoende afstand 

en bevestiging ) zeer goed. Met de lussen moest men even nadenken hoe het in mekaar zat, we zijn dat 

niet gewoon hé meestal is het één rit met splitsing en dat is het , eenmaal gesnapt geen enkel probleem 

.Laat mij zeggen op de zelfde manier verder werken met deze voor ons geslaagde organisatie 

 

13. Pluspunten van de organisatie: 

         Heel mooi parcours ... 

         ... en minstens even belangrijk: perfecte uitpijling. 

         Ruime bevoorrading in Munkzwalm. 

         Correcte prijzen voor de ritten (als je dat vergelijkt met de prijzen van de zogenaamde “grote” 

organisaties waar mensen blijkbaar met plezier 15 euro en meer voor betalen). 

  

Minpunten: 

         Als ik toch iets moet noemen: het lusje op het eind via Caritas vind ik overbodig ... dan liever wat km 

bij aan het einde van de lus (in Munkzwalm bedoel ik). 

 
14. Het was een hele mooie tocht qua landschap en wegen. Minpunten kunnen we eigenlijk niet aangeven, de 

organisatie was perfect wat ons betreft (goed uitgepijld, bevoorrading, begeleiding van de vrijwilligers, ...). 

Een groot pluspunt vonden we het beschikbaar zijn van sportdrank bij de bevoorrading om de bidon bij te 

vullen. Dat is bij de meeste van de ‘kleinere’ toertochten niet het geval en mis ik weleens. Zeker behouden dus 

bij de volgende edities ! 
 
15. bedank voor de hulp  na een ongeval in jullie rit van 11-8-2019  aan de parcours bouwer en  een bestuurs 
lid om mij  thuis te brengen; het was een mooie rit en voor 200procent uitgepijld; kom zeker volgend  jaar 
terug;  nogmaals  hartelijk  bedankt 
 
 
 



Overzichtkaarten : 

Lus 55 km 

 

 

 



 

Lus 70 km 

 

 

 

 



Lus 125 km 

 


