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Ritten van 19 juli 2020 t.e.m.  16 augustus 2020 
 

Datum Dannicks Kurts Franks 
19 juli 2020 Heestert Outrijve Macadamloze rit 

26 juli 2020 Lichtervelde-Ardooie Sint-Joris Tour de Wallonie II 

02 augustus 2020 Rumbeke Ledegem Schelderit 

09 augustus 2020 Moregem Kortemark Zomergem/Ursel 

16 augustus 2020 Rondom Tielt Kerkem (start om 8u) 

14-16 augustus 2020 / Driedaagse Geetbets (volzet) 

 

Komende ritten 
 
Zondag 12 juli is er de congérit met clubtraktatie op een buitenterras, ergens aan de oevers van de 
Mandel, in de lommerte van het bos. 
 
Op 19 juli tovert meester-parcoursbouwer Frank opnieuw een wit konijn uit zijn rittenhoed. Hij 
presenteert een rit met minder dan 1 km macadam! In de verste verte zal geen bitumineuze 
voegvullingsmassa te bespeuren zijn. Enkel gladde asfaltwegen, gekruid met wat putten en wie weet 
een verdwaalde kasseisteen. Komt dat zien! komt dat zien! Uniek in België: een macadamloos 
mirakel! Opnieuw een Frank Grand Cru.  
 
Op 16 augustus rijden Franks en Kurts samen onder commando van Kurt. De rit is iets langer dan wat 
de Kurts gewoon zijn. Het is een tocht rond de Kerkemtoren. Vandaar het iets vroegere startuur: 8u. 
Op hetzelfde moment zijn 23 Mandelvrienden op weg om te ervaren hoe het voelt om over water te 
rijden. Het vermenigvuldigen van broden of trappist staat niet op hun driedaagsemenu in het 
Hageland.  
 

Update jaarplanning  
 
Voor de tweede keer in de clubgeschiedenis zal er dit seizoen geen clubkoers zijn. Door de corona-
onzekerheid is het te kort dag om alle vergunningen tijdig in orde te krijgen. Ook de maandagkoers 
gaat overigens niet door. Bovendien kunnen we normaal rekenen op tal van sponsors om het 
financieel plaatje rond te krijgen. Dit jaar is dit uiteraard niet mogelijk. Ter info: de clubkoers kost de 
clubkas ruim 35 euro per deelnemer. Een troost voor onze clubcoureurs: de snelle jongens hebben in 
de vroege coronaritten al een aantal keer hun snelheidsduivels kunnen ontbinden. 
 
De fusierit van de gemeente Dentergem gaat normaal door medio september (20 september). Dit jaar 
evenwel zonder voorafgaand gezond ontbijt, maar wel met een drankje en belegde boterham na 
afloop van deze slopende fietstocht. 
 
Op zondag 13 september willen we de rit die normaal op Pinksteren gepland was rijden. We rijden via 
een kleine omweg naar Mater om daar samen uitgebreid te ontbijten. De clubkas betaalt. Inschrijven 
vooraf is wel vereist. Meer info in de volgende nieuwsbrief. 
 
Normaal was op 14 november een clubreceptie voorzien, maar Wakken Smelt heeft die zaterdag zijn 
activiteit gepland (“duijerkes” zijn overigens te verkrijgen bij o.a. Lieve). Daardoor hebben we beslist 
om de piconrit op zondag 25 oktober een extra feestelijk tintje te geven. We koppelen er de 
laureatenhulde aan én voorzien extra hapjes.  
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Halle – 26 september 2020 – te voet, te bus, of toch te fiets? 
 
Het bestuur heeft beslist om op onze officiële clubkalender geen Hallerit meer te programmeren. 
Ook de Confrerie OLV van Halle houdt dit jaar geen voetbedevaart meer.  Wel bieden ze op zaterdag 
26 september een alternatief programma aan. Om 8u vertrekken ze per bus naar Kester. Van daaruit 
kunnen de liefhebbers een minibedevaart (ca. 2,5 uur) meestappen. Na wat bevoorrading in Halle is 
er om 14u een H. Mis in de basiliek, waarna men per bus terugkeert naar Wakken. Wie interesse heeft 
om hieraan deel te nemen, kan terecht bij Jacques Moerman (tel 0473 64 54 44, mail: 
Jacques.moerman3@gmail.com). Kostprijs bus: 10 euro. De bedevaarders te voet gratis maar wel 
vooraf inschrijven.  Iedereen is ook vrij met eigen wagen de verplaatsing uit te voeren. Ook bij onze 
clublid Robby Beekwee kan je meer info krijgen over dit initiatief. 
 
Indien er bij clubleden interesse zou bestaan om op 26 september toch naar Halle te fietsen, dan mag 
je dat zeker laten weten aan onze president Ivan. Bij voldoende interesse en nazomers weer, kunnen 
we als club dan eventueel toch zorgen voor de nodige ondersteuning en begeleiding voor een 
fietstocht naar Halle (en terug). Deze rit zou dan wel niet meetellen voor het clubklassement. 
 

Verzekering 
 
Even ter herinnering. Wie tijdens een clubrit slachtoffer wordt van een valpartij, kan dit aangeven aan 
de verzekering (via Sporta) om eventuele kosten (vnl. lichamelijke) te kunnen recupereren. Twee 
stappen zijn belangrijk: 

- De aangifte gebeurt online via de club. Contacteer daarvoor Nico.  
- In de volgwagen vind je een formulier “geneeskundig attest” v om mee te nemen naar je 

behandelende arts. Laat dit invullen en zodra je een dossiernummer krijgt van de verzekeraar 
kan je dit ingevuld attest bezorgen aan de verzekering. 

Voor meer info kan je terecht bij Nico. 

 
Krokodillenvel 
 
Wie af en toe eens neerstrijkt op het Flandriaterras kent 
het ongetwijfeld: het krokodillenvel met Rosassticker van 
kopman Frank. Zonder krokodillenvel geen chocomelk, 
cola, drieëndertigers, Westmalle, of nog erger geen 
Orval. Vergeet dus niet tijdig het krokodillenvel te spijzen 
met enkele euro’s. Voor wie het houdt bij een paar 
gewone consumpties volstaat de traditionele startinleg 
van 5 euro. Wie enkel inzet op het zwaardere werk, 
vragen we om het krokodillenvel tijdig wat exta euro’s toe 
te stoppen.  Alvast dank! En santé. 
 

9de Mandelvriendenrally: zaterdag 8 mei 2021 (onder voorbehoud) 
 
Dit seizoen moesten we helaas onze fietstoertocht annuleren. Volgend jaar proberen we opnieuw. Als 
datum schuiven we zaterdag 8 mei 2021 naar voor. Iets vroeger op het jaar dan tot nu toe de 
gewoonte. Een week later willen een aantal Mandelvrienden in het Hemelvaartweekend immers een 
nieuwe poging wagen om het voorbeeld van Adeline volgen en de Ventoux bedwingen. Twee weken 
later staat – hopelijk na 2 jaar noodgedwongen onderbreking – onze Hallerit gepland. 
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