53x11 INFOBRIEF April
2016
2 mededelingen:
TAKENVERDELING 53X11 RALLY
de 53x11 rally 2016;
waar de laatste jaren 1500 deelnemers kunnen genieten van ons jaarlijks
topevenement
Er zijn al veel taken ingevuld maar toch hebben we nog helpende handen nodig!
We zijn met een grote club, dus onze lijst invullen mag zo’n groot probleem niet
zijn!
Bekijk de lijst die Michel jullie heeft doorgestuurd op 3 april en geef Michel een
seintje, via mail, waar je nog kan meehelpen!
michel-vdb@telenet.be of michel.vandenbossche@minfin.fed.be

INSCHRIJVING 53X11 ARDENNEN WEEKEND met
de “La Chouffe Classic” op zaterdag 21 mei
INSCHRIJVEN ?
Wie wenst mee te gaan, moet op voorhand inschrijven !!...
Wij hebben alvast 24 plaatsen voor de club gereserveerd in Gouvy…dus vol is vol!
Zo snel mogelijk inschrijven is dus de boodschap.
=>=>Door 85 euro over te schrijven op de clubrekening BE64 6528 0475 7552 vóór 1
mei met als melding jou naam en weekend La Chouffe!!!.
Let op inschrijven voor de Classic zelf moet je zelf ook nog doen dit kan via volgende link:
http://www.sport.be/cyclingtour/lachouffeclassic/2016/nl/inschrijven/

53x11 Fietsweekend
Houffalize
Vrijdag 20 mei tot zondag 22 mei 2016

Fiets met ons mee de “La Chouffe
Classic” op zaterdag 21 mei
Dit jaar gaan we met z’n allen onze grenzen eens verleggen op een prachtig parcours in de
Ardennen :
We gaan in groep deelnemen aan de prachtige wielertoeristentocht “La Chouffe Classic”, de
organisatie biedt mogelijkheden voor alle niveau’s onder onze leden… :

Cyclo 182 km: 4 bevoorradingsposten => voor de A’s die zich echt eens
willen laten gaan !!
•
Cyclo 119 km: 3 bevoorradingsposten => voor de B’s ?
•
Cyclo 78 km: 2 bevoorradingsposten => een C met ambitie moet dit
kunnen… !!
•

Vooraf (online) inschrijven voor de La Chouffe Classic kost 15,-€ + 5€ waarborg
plaatje

VERBLIJF :
We maken van onze deelname aan La Chouffe Classic een weekenduitstap en verblijven daarvoor 2
nachten in “Steinbach (Gouvy)” , de ideale uitvalsbasis in het hart van de Ardennen!
Gouvy ligt op 15 km van de start- en aankomstplaats.
2 overnachtingen (check-in vrijdag 20 mei - check-out zondag 22 mei)
Vrijdag avond pasta maaltijd, zaterdag ontbijt en avondmaal en zondag ontbijt en middagmaal!
Zondag een rustige rit 77Km rond de Ourtal route voor de C-kes een kleine aanpassing zodat
deze minder zwaar is.
•
Gezelligheid en plezier hangen samen in dit weekend met uitdagingen en grenzen verleggen!

•
•
•

Prijs per persoon: 85 euro (2 overnachtingen + alle maaltijden)

