
AFSPRAKEN WINTER-VTT 2020 – 2021 
 
1. De winter-vtt’s worden gefietst in clubverband onder het motto: samen uit, samen 
thuis. Concreet betekent dit dat op de onverharde stroken iedereen op eigen tempo kan 
fietsen, maar eens terug op de verharde weg wordt er gewacht tot de groep weer 
compleet is en de laatste het teken geeft dat er verder kan gefietst worden. 
 
2. Alle vtt’s worden gefietst onder leiding van een wegkapitein. Die wegkapitein beslist 
ook of een fietstocht wel of niet kan doorgaan. 
 
3. Er worden geen stops voorzien op deze vtt’s. Iedereen zorgt dus voor de eigen 
bevoorrading tijdens de rit. 
 
4. Alle ritten zijn gratis. 
 
5. Voor deze ritten worden 5 punten toegekend, zoals voor de cycloritten. 
 
6. Houd er rekening mee dat we geen mogelijkheid tot douchen of afspuiten van de fiets 
kunnenvoorzien. 
 
7. We opteren ervoor om een aantal ritten van het mountainbikenetwerk van Sport 
Vlaanderen te fietsen. Wegwijzers en meer info over die ritten kan je vinden op: 
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de 
natuur/mountainbikeroutes/mountainbikeroutes/ 
 
8. Voor de vtt’s van het mountainbikenetwerk hopen we zoveel mogelijk in groep met de 
fiets vanuit Eeklo te kunnen vertrekken. Verkies je echter om de groep aan het startpunt 
van de route te vervoegen, dan kan dit ook. In de kalender zal telkens het vertrekuur in 
Eeklo en het vertrekuur aan het startpunt van de route vermeld worden. Hou er 
misschien wel rekening mee dat een lekke band of andere pech ervoor kan zorgen dat we 
iets later op het startpunt zullen aankomen. We zullen echter nooit voor het voorziene 
startuur vertrekken. 
 
9. We proberen zoveel mogelijk te vertrekken met de fiets vanaf het Sportpark in Eeklo. 
Toch kiezen we er een aantal keer voor om ook op verplaatsing te gaan fietsen. Voor die 
ritten proberen we de verplaatsing per auto zo klein mogelijk te houden. Ook dan 
vertrekken we zoveel mogelijk samen met de wagen vanaf het sportpark. Ben je zelf niet 
in de mogelijkheid om de verplaatsing met de wagen te maken, probeer vooraf af te 
spreken met iemand die nog plaats heeft voor jou en je fiets in zijn auto. 
 
10. Heb je interesse om één of meerdere vtt’s met ons mee te fietsen, stuur je e-
mailadres door naar marc.mallezie@scarlet.be. In de mate van het mogelijke stuurt hij 
dan de gpx-files van de rit door in de week voorafgaand aan de rit. Je e-mailadres 
doorsturen hoeft daarom niet te betekenen dat je iedere week hoeft mee te fietsen. Het 
geeft alleen aan dat je interesse hebt. 
 
11. Wij stellen deze ritten ook open voor niet-clubleden. Van deze fietsers wordt ook 
verwacht dat zij zich houden aan de afspraken van onze club. 
 
12. De kalender is opgemaakt onder voorbehoud en kan in de loop van het seizoen nog 
wijzigen. Wij hopen zelfs dat hij helemaal verdwijnt en dat we terug kunnen fietsten 
zoals vroeger. 
 
13. Wil je nog meer info? Die kan je krijgen bij Steven Lepoutre (0496/27 71 19) of Marc 
Mallezie (0494/38 62 99). 
 


