MEMORIAL 2018,
Mountainbiketocht van 85 of 100 km met roadbook.
Het Meetjesland was voor ons onbekend terrein tot we deze rustige bosrijke streek verkend hadden .Toen wisten
we, dit wordt de 14de editie van onze jaarlijkse vlieg er eens in VTT tocht. Het voormalige reserve vliegveld van de
NAVO tussen Knesselare en Ursel bleek een ideale uitvalsbasis . Waarom een vliegveld (die toch behoorlijk vlak
dient te zijn ) een ideale basis is voor de troepen van onze VTT tocht, dit heeft niets te zien met de landingsbaan
op zich (alhoewel ze in 1939 van gras was ) maar eerder met de aanwezige kantine en parking .
Onze verkenningen rond Ursel en omstreken doen we met onze toestellen die luistern naar ronkende namen als
Cannondale, Trek, Giant, Cube. Deze moeten niet onderdoen voor de toestellen die hier vroeger toertjes draaiden
in en om Meetjesland zoals de Fairey Fox – de Tornado- de Renard R31. Ik zou zeggen laat de Luftwaffe maar
komen ! Op 27 mei 1940 namen de Duitsers hier de boel over, maar vandaag is het aan ons, om hier de streek onder
controle te krijgen (laat ze maar komen met hun Messerschmitt BF210) Dat ze maar terug een beetje hulp gaan
vragen aan de Italianen met hun Fiat CR 42 toestellen. Deze keer vluchten we niet zoals op 1 januari 1945 toen we
ons luchtafweergeschut vergeten waren ! Op 29 september zullen onze squadrons het natuurgebied ‘Drongengoed’
onveilig maken en na de gevechten met de derailleurs- gidons - bidons - brackets gaan we onze belevenissen van de
afgelopen dag wat bijkleuren in het clubhuis van de plaatselijke vliegclub Ursel, tot we buiten VLIEGEN !

De Memorial gaat door op zaterdag 29 september 2018.
We verwachten jullie tussen 8.30 uur en 9.00 uur !

De start is aan het clubhuis van Vliegclub Ursel.

Adres : Urselseweg 183 A , 9910 Knesselare (ingang groene poort)
Parkeren, juist voorbij de derde groene poort.
Met de GPS zal je ons wel vinden.

Nuttige tips:
Per ploeg kan een analoog uurwerk (met wijzers) handig zijn, en een goed werkende km teller op de fiets.
Zorg dat de remmen van je fiets in orde zijn. Een valhelm is verplicht. Een kaart-lezersplaat op het stuur zal
een hulp zijn voor het lezen van het roadbook, (minstens 1 per ploeg). Neem een kleine rugzak mee met daarin:
voldoende drank, eten voor ‘s middags, noodherstelset, reserve binnenbanden enz. Breng ook wat water mee om
je na de tocht wat te verfrissen, er zijn geen douches.

Prijs : Verzekering, 2 bevoorradingen en bij aankomst, een hapje en drankje

= 12 euro .

PS: stuur dit door naar vrienden en kennissen.
Dit is onze enige bekendmaking !
Voor meer uitleg, vragen aan, Sabbe Jan Tel. 0473/409769, Van de Ginste Geert : 0496/282558 of aan
Van de Wiele Frederic : 0472/844025
Foto’s van vorige tochten zijn te bekijken op :

http://memorial2.webnode.nl/
Het Memorialteam hoopt jullie te ontmoeten op zaterdag 29 september.

Sabbe Jan / Veldstraat 87 / 8780 Oostrozebeke / Tel: 056/669157

MEMORIAL 2018
OPGEPAST: INSCHRIJVING ZONDER BETALING IS NIET GELDIG.
Rijden mee op 29/09, en storten : ………. maal 12 € op
Rekening: BE87 4669 1359 3194 IBAN nr. KREDBEBB
Bij mededeling: “Memorial 2018, namen en groepsnaam ”
Groepsnaam, hoe origineler hoe beter.
-

De namen en mail adres van de deelnemers van de groep.
Naam :
Mail adres:

Namen, groepsnaam en de inschrijving moet binnen zijn, voor 26 september.
Mail terug naar:

janenfrancoise@telenet.be

