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1. Stand van Zaken  

 
a. de trainingen  

Nog een dikke maand tot het trainingsweekend. Dit is een belangrijke test 

voor mens, materiaal en groep. 3 dagen na elkaar 100 km fietsen vraagt een 

zekere vorm van training. Daarom raden we iedereen aan om regelmatig te 

fietsen. Dat wil zeggen: meer dan de groepstrainingen alleen, minstens 2 keer 

per week, afstand of snelheid zijn niet belangrijk, eerder de tijd dat je op je 

fiets zit. Rustige en vlotte trainingen van 2, liefst 3 uur zijn ideaal. Het is de 

regelmaat die er voor zorgt dat je vlot 100km en meer kan fietsen. Maar 

vergeet nooit het belangrijkste: fietsen is genieten! 

Via Strava kan je makkelijk met elkaar afspreken, blijf je op de hoogte van de 

groepstrainingen en eventuele vrijblijvende extra trainingen. 

 

b. controle van de fietsen  

Zo goed als alle fietsen zijn in orde. Alle leerlingen hebben een “fietsrapport” 

gekregen met daarop een overzicht van wat in orde is, wat dringend 

vervangen of nagekeken moet worden en wat tegen het vertrek vervangen of 

nagekeken moet worden. Sowieso raden we iedereen aan om voor het 

vertrek de fiets nog eens na te laten kijken.  

Op het “fietsrapport” staat ook vermeld welke documenten nog in orde 

gebracht moeten worden. Gelieve deze zo snel mogelijk af te geven aan het 

onthaal aan Jorina Van Rompaey. 

 

c. fysieke inspanningsverplichting 

Uit de conditietesten en de groepstrainingen is gebleken dat de editie 2019 

een sterke editie kan worden. Mits regelmatige training zien we geen enkele 

reden waarom iemand de top niet zou kunnen halen. 
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De 3e training werd afgelast door stormweer. Hierdoor stellen we, voor alle 

duidelijkheid, de verplichte aanwezigheden bij van 8 van de 10 trainingen bij 

naar 7 van de 9 trainingen. 

 

d. sociale inspanningsverplichting 

Alle fietsers werken om onder begeleiding van een leerkracht elks 2 kinderen 

aan een fiets te helpen.  2 fietsen per leerling, dwz €300. Dit is een bedrag 

dat we hanteren om iets tastbaar te hebben. Dit is geen grens die bepalend is 

voor al dan niet te mogen deelnemen aan de reis. Het is de inspanning die 

telt, en die is veel belangrijker dan het uiteindelijk ingezamelde bedrag. 

 

e. fietsbroekenprobleem 

Er is iets fout gelopen tijdens de productie van de korte broeken. Hierdoor 

zijn alle korte broeken een maat of meer te klein, ook al staat de bedoelde 

maat in de broek gedrukt. We zijn momenteel samen met Bodhi aan het 

zoeken naar een oplossing. 

 

 

2. Het trainingsweekend van donderdag 18/04/2019 tot en met zaterdag 

20/04/19 
 

a. concept 

Deze driedaagse zijn een belangrijk moment om te kijken hoe ver we staan. 

Hoe verteer je 3 dagen na elkaar fietsen? Hoe worden de groepen verdeeld? 

Hoeveel eten de leerlingen? Hoe leuk is de groep? Dit weekend is dus veel 

meer dan sport alleen, het is ook een teambuilding en een eerste testcase 

voor de omkadering. 

 

b. kostprijs 

De kostprijs van het trainingsweekend is volledig inbegrepen in de kostprijs 

van de reis, dwz: verzekering, eten/drinken, bevoorrading tijdens het fietsen, 

overnachting. 

 

c. locatie 

We logeren in La Divine Providence, een vakantie- en vormingscentrum in het 

prachtige Pays des Collines. La Divine Providence stort de huurprijs door naar 

CooP-Africa, waardoor 10 kinderen kunnen fietsen! 

La Divine Providence 

Vieux Moulin 8 

7890 Ellezelles 

www.ladivineprovidence.be 
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d. bagage 

Alle bagage moet op voorhand binnengebracht worden en zal per camionette 

vervoerd worden. Hou bagage zo compact mogelijk. Je hebt vooral 

fietskleding nodig voor alle weertypes. Gewone kleding en schoenen heb je 

alleen maar voor twee avonden nodig, dus dat kan tot het minimum beperkt 

worden.  

Handdoeken en lakens/slaapzak moeten zelf meegenomen worden. 

 

e. planning 

 

Donderdag ● Bagage binnenbrengen om 9u30 

● Vertrek in Lier op de parking van SUM om 10u 

● Fietstocht van +/- 100km naar La Divine Providence (zie Strava voor 

meer informatie) 

● bij aankomst snack 

● installeren in de kamers 

● avondeten 

Vrijdag ● Ontbijt 

● Fietstocht van +/- 100km met heel wat lekkers dat de Vlaamse 

Ardennen te bieden heeft (zie Strava voor meer informatie) 

● snack bij aankomst 

● avondeten 

Zaterdag ● Fietstocht van +/- 100 km naar Lier (zie Strava voor meer 

informatie) 

● Verwachte aankomst in Lier om 17u 

● Bagage ophalen (dat kan ook op dinsdag tijdens de laatste 

speeltijd) 

 

 

3. De reis naar Alpe d’Huez van vrijdag 28/06/2019 tot en met maandag 

08/07/2019 

 

a. vertrek en aankomst 

● Bagage binnenbrengen op donderdag 27/06/2019 aan de 

containerklas. Een exact uur wordt nog gecommuniceerd en is 

afhankelijk van de deliberaties. 

● Grootse vertrekshow op vrijdag 28/06/2019 van 12u tot 13u op de 

speelplaats van SUM. 
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● Grootse aankomst aan de voet van de klim naar Alpe d’Huez op 

maandag 08/07/2019 vermoedelijk tussen 16u en 17u. Afspraakpunt 

voor supporters op de parking aan de rotonde van de D1091 en de 

D211 (zie plannetje).  

Na een korte pauze vertrekken we voor de laatste kilometers naar 

Alpe d’Huez. Aanmoedigen of meefietsen tijdens de klim is zeker aan 

te raden. 

● Wanneer iedereen Alpe d’Huez heeft bereikt, fietsen we samen naar 

de camping voor onze afterparty. Leerlingen kunnen opgehaald 

worden voor, tijdens, na het feest of de volgende ochtend voor 10u.  

Camping Les Bouleaux 

Chemin les bouleaux 160 

38114 Allemond 

www.campinglesbouleauxoisans.com 

 

● Dinsdag 09/07/2019 komen we terug aan in Lier. Dit zal laat op de 

avond zijn. 

● Woensdag 10/07/2019 kunnen bagage en/of fietsen opgehaald 

worden van 12u tot 12u30. Op 28/08/2019 is er een tweede 

ophaalmoment gepland van 13u tot 13u30. 
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b. logistiek 

● Hou je bagage compact. Je hebt vooral fietskleding nodig. Gewone 

kleding heb je nodig om elke avond een paar uurtjes te dragen.  

● Omwille van de gezelligheid, maar vooral omdat de meeste campings 

een prijs per tent rekenen, zijn we fan van tentdelen. Niet iedereen 

hoeft dus een tent te hebben. We vragen iedereen om op een lijst aan 

te duiden of je een tent hebt en met wie dat je in een tent slaapt. 

● Wij zorgen er voor dat iedereen terug in Lier geraakt. Maar uit de 

vorige edities blijkt dat niet elke leerling, bagage of fiets terug naar 

België gaat en dat we met een carpoolsysteem al een heel eind 

opschieten. Daarom vragen we iedereen om op een lijst aan te duiden 

wat of wie wij moeten meenemen en wat of wie ouders eventueel 

kunnen meenemen. 

 

c. communicatie tijdens de reis 

● via onze website: www.sintursulafietst.be 

○ dagelijks een verslag 

○ inschrijven op onze website voor melding via mail 

● via het noodnummer: Mireille Van Craenenbroeck +32 472 73 57 54 
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