
 
 
 
Lier, 3 oktober 2016 
 
 
 
Beste WTC’ers, 
 
Boys, 
 
 
 
 
 
wie het genoegen had om de eerste editie van de fiets-driedaagse tijdens 
het Pinksterweekend mee te maken – Middelburg, onze website staat vol 
met dolle herinneringen – kan niet anders dan nieuwsgierig zijn naar de 
komende editie 2017, van zaterdag 3/06 tem maandag 5/06/2017. In 
tegenstelling tot vorige keer pakken we nu Pinkstermaandag mee, zodat in 
principe niemand congé moet nemen. Op de enkele uitzonderingen onder 
ons na die op zaterdag werken … 
 
Tot spijt van wie het benijdt herhaal ik dat het gaat om een Men Only 
Event, met andere woorden, we gaan drie dagen alleen op stap met de 
mannen. The Boys. Geen echtgenotes of vriendinnen maar onder ons, zodat 
we drie dagen stevig kunnen fietsen en eens ferm kunnen zeveren, 
enzovoort enzovoort. 
 
In Middelburg schoof ik als nieuwe bestemming het Groothertogdom 
Luxemburg naar voor, en ik sprak zelfs over het drielandenpunt Schengen. 
Na veel vijven en zessen, na intens speurwerk en bovenal, nadat ik wat 
geruchten opving dat men over de prijs speculeerde, presenteer ik jullie 
heden de naakte feiten, het eindresultaat zeg maar.  
 
Zet jullie dus maar even schrap! 
 
Vrienden, onze standplaats tijdens het Pinksterweekend 2017 wordt het 
Luxemburgse plaatsje Munsbach. Daar zullen we onze tenten opslaan, meer 
bepaald in het knappe Légère Hotel: luxembourg.legere-hotels-online.com 
. We krijgen per duo een Standard Studio TWIN room ter beschikking. Twin 
staat voor aparte bedden  

http://www.luxembourg.legere-hotels-online.com/


 
Het hotel faciliteert de volgende diensten aan onze groep, welke dus in de 
uitzonderlijke prijs zijn inbegrepen, per dag uiteraard: 

- ontbijtbuffet 
- 3-gangen diner “ Chef’s choice “ 
- dranken inbegrepen tijdens het diner( huiswijnen, water, koffie en 

thee) 
- gratis WiFi in het hele hotel 
- parking in de ondergrondse garage  
- een afgesloten en aparte ruimte van 98 m2 voor onze fietsen 
- WellFit center/gym en drie verschillende sauna’s 

 
Hoe ziet het programma eruit? Met andere woorden, welke unieke routes 
staan jullie te wachten?!  
 
Opnieuw, zet jullie schrap  
 
Vooreerst trap ik af met een vernieuwing ten overstaan van de editie in 
Middelburg. We gaan twee van de drie dagen een dubbele rit voorzien in 
het programma, met andere woorden elk lid kan kiezen tussen de lange(re) 
toer of een verkorte versie. Redenen: meerderlei. Niet alleen wil ik 
werkelijk iedere WTC’er aanspreken om mee te gaan – er is geen reden 
meer om te opperen dat men onvoldoende in vorm is, daarom een B-route – 
maar ook kunnen diegenen die het rustiger aan willen doen of eens een 
dagje willen overslaan genieten van de faciliteiten van dit schitterende en 
nieuwe hotel( bar, terras, sauna’s …).  
 
Het programma zal in grote lijnen alsvolgt verlopen: 
 
1/ vrijdag 2/06: optionele mogelijkheid voor zij die het niet zien zitten om 
op zaterdagochtend een autorit van 300 kilometer te ondernemen. 
Ontvangst vanaf 14 uur in het hotel, rustig dagje relaxen. Wanneer deze 
keuze vele geïnteresseerden lokt, regel ik nog wel iets speciaals. Uiteraard 
avondmaal inbegrepen. 
2/ zaterdag 3/06:  

- aankomst gepland voor zij die twee nachten verblijven, tussen 8u en 
9u 

- A-ploeg: rit van ongeveer 95 kilometer, doorheen het Luxemburgse 
binnenland richting de wijnstreek en terug. Vertrek: 10 uur. Ergens 
tussendoor zal een eenvoudige lunch worden voorzien. Terugkomst: 
omstreeks 16 uur. 



- B-ploeg: rit van ongeveer 75 kilometer, zelfde regio. Vertrek: 10u30. 
Samenkomst met de A-ploeg voor gezamenlijke lunch. Terugkomst: 
omstreeks 16 uur. 

3/ zondag 4/06: 
- aankomst gepland voor zij die één nacht willen komen ipv twee, 

tussen 8u30 en 9u 
- A-ploeg: rit van ongeveer 125 kilometer, van Luxemburg langs 

Duitsland door Frankrijk met een stukje Moezel en terug. Vertrek: 
9u30. Ergens tussendoor zal een eenvoudige lunch worden voorzien. 
Terugkomst: omstreeks 16u30. 

- B-ploeg: rit van ongeveer 90 kilometer, zelfde regio. Vertrek: 10u. 
Samenkomst met de A-ploeg voor gezamenlijke lunch. Terugkomst: 
omstreeks 16u30 

4/ maandag 5/06: 
- A- en B-ploeg: gezamenlijke rit van ongeveer 75 kilometer richting de 

grensstreek Luxemburg-België en terug. Vertrek: 9u30. Ergens 
tussendoor wordt een eenvoudige lunch voorzien.  

- terugkomst: omstreeks 14u30. Met de auto keren we dan huiswaarts 
waar we rond 18 uur in Berlaar arriveren. 

 
Alle routes zijn origineel. Ik kan elke fietser geruststellen: het gaat bergop 
en bergaf, we rijden dikwijls langs rustige wegen waaronder meerdere 
autovrij, prachtige landschappen, de vlakke Moezel, wijnstreek, de 
buurlanden België, Duitsland en Frankrijk, … 
 
Uiteraard zal ik het programma nog verfijnen en meer in detail 
communiceren naarmate het weekend nadert. 
 
Quanto costa? ( hoeveel kost het) 
 
1/ wie 2 nachten verblijft( van zaterdag 3 juni tot en met maandag 5 juni 
2017) betaalt 199 €. 
2/ wie 1 nacht verblijft( van zondag 4 juni tot en met maandag 5 juni 2017) 
betaalt 99,5 €. 
3/ optioneel: wie beslist om reeds op vrijdag 2 juni te komen en bijgevolg 3 
nachten verblijft( van vrijdag 2 juni tot en met maandag 5 juni 2017) 
betaalt 298,5 €. 
 
Niet inbegrepen: de resp. middagmalen onderweg, alle drank( buiten de 
inbegrepen drankjes  tijdens het avondmaal).  
 
 



Vrienden, sportievelingen, Boys, 
 
 
dit zijn zeer scherpe prijzen voor een prachtige locatie. Ter info: dit is 
scherper geprijsd dan Middelburg, en dat ging al over een topdeal! We 
hebben het onderste uit de kan gehaald. Bovendien hebben we de 
commerciële belofte bedongen van de hoteldirectie dat we, omwille van 
slecht weer en/of onvoorziene omstandigheden, tot één maand voor het 
weekend GRATIS kunnen annuleren. Je weet maar nooit, maar dat zou ook 
voor ons een dikke teleurstelling zijn, niet! 
 
Echter, in ons voordeel blokkeert het hotel momenteel alle TWIN rooms. 
Daarom zijn we verplicht TIJDIG te melden met hoeveel personen we 
zullen komen. 
 
Vandaar, het volgende voorstel: 
 
1/ uiterlijk op maandag 19 december wens ik van jullie te vernemen 
wie meegaat!! Jullie kiezen tussen: 
 

- verblijf één nacht, twee dagen 
- verblijf twee nachten, drie dagen 
- verblijf drie nachten, vier dagen 

 
2/ uiterlijk vrijdag 3 februari 2017 wens ik van alle deelnemers een 
voorschot te ontvangen van 75 €. Ik mail na 19/12 de exacte 
betalingsinstructies. 
 
 
Bon, de kogel is door de kerk. Aan jullie de eer en het genoegen om deze 
buitenkans niet te laten schieten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
 
 
Ik zal er staan, reken maar. Ook bergop  
 
 
Sportieve groeten, 
 
 
 
Peter Van Gucht 
WTC Berlaar 


