VLAAMSE WIELERSCHOOL
Provincie Antwerpen
32ste RONDE VAN DE VLAAMSE WIELERSCHOOL VOOR ASPIRANTEN
Wanneer: van maandag 5 juli tem. vrijdag 9 juli 2021
Voor wie: alle wieler-getrainde jongeren geboren in 2007-2008-2009
Wat: De 32ste Ronde van de Vlaamse Wielerschool voor aspiranten staat
ook dit jaar in het teken van de grote klassiekers. Voor alle jonge
renners bieden wij deze unieke ervaring om de bekende heuvels rond
Ronse (Kwaremont, Paterberg, Muziekberg enz.) te bedwingen en over
de kasseistroken van Carrefour de l’Arbre enz. te dokkeren.
De Ronde van de Vlaamse Wielerschool blijft zoals in het verleden geen
wedstrijd, maar een geleide extensieve duurtocht met daarin recreatieve
fietsproeven die tellen voor een klassement waaraan een gele trui is
verbonden voor alle leeftijdscategorieën.
De dagtochten van telkens een 100 km bestaan uit een voor- en
namiddagrit met onderweg een middagstop met broodmaaltijd.
Rittenschema:
Dag 1: “Dwars door Vlaanderen” (St-Katelijne Waver – Ronse)
Dag 2: “Parijs-Roubaix” (Ronse – Kasseien van het Noorden – Ronse)
Dag 3: “Rustdag” (Sportspelen)
Dag 4: “Ronde van Vlaanderen“ (Bergzone Ronde van Vlaanderen)
Dag 5: “Brabantse Pijl” (Ronse – Herentals Grote Markt)
Waar: De Fiertel, Ruddersveld 7, 9600 Ronse (internaat)

Kostprijs: (inbegrepen: overnachtingen, maaltijden, drank, …)
- leden Vlaamse Wielerschool: €225
- niet-leden: €250
Graag overschrijven op BE67 7330 0585 4887 met vermelding van uw
naam + ‘Ronde aspiranten 2021’
Inschrijven: via de inschrijvingsmodule op onze website
www.vlaamsewielerschool.be. Dan doorklikken naar ‘Activiteiten’ en
‘provincie Antwerpen’ selecteren. We sturen na je inschrijving binnen
de week nog een bevestigingsmailtje. De inschrijving is pas definitief na
betaling.
Ongeveer een week vooraf krijg je een mail met enkele praktische
afspraken.
Je kan achteraf nog annuleren, mits afhouding van kosten.
Annulatie
tot 1 maand vooraf: inschrijvingsgeld – 10 euro
minder dan 1 maand vooraf: inschrijvingsgeld – 50%
minder dan 3 dagen vooraf: volledig inschrijvingsgeld
Hou er rekening mee dat voor onze Ronde de plaatsen beperkt zijn.
Wees er dus snel bij als je mee wil doen!

