
Clubrit 28 april. 

 

Zondag 28 april staat de volgende clubrit op het programma waarbij alle 4 de groepen een 

andere route rijden.  

Voor de A-groep staat een Rondje Anders op het programma. Dit volledig nieuwe rondje van 

circa 130 km brengt de groep naar 

de Rottemeren waar op ongeveer 

60 km de koffiestop bij Brasserie ’t 

Graanhuys wordt gehouden.  

Vanaf het clubgebouw gaan we via 

wat polderweggetjes richting 

Zwartewaal om vervolgens via de 

Beneluxtunnel de Delftlanden in te 

fietsen. Via de Oude Leede, 

Pijnacker en Bleijswijk bereiken we 

het mooie recreatiegebied De 

Rottemeren. Na de koffiestop 

rijden we via de Eendrachtspolder 

naar Krimpen a/d IJssel. Daar 

fietsen we langs de Hollandsche IJssel richting de Brienenoord, de klim van de dag. We 

vervolgen onze weg richting de Oude Maas en gaan via Spijkenisse terug naar Hellevoetsluis, 

niet via de meest bekende weg. Voor de GPX route zie, Rondje Anders  

 

 

 

Voor de B-groep staat er een rondje van bijna 

90 km gepland met halverwege een koffiestop 

in Oude-Tonge. Voor de route zie  Rondje 

Flakkee 

  

 

 

 

 

 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2377985
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1448600
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1448600


 

 

De C-groep rijdt een rondje van circa 80 km om het Haringvliet heen, voor de route zie 

Rondje Haringvliet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De D-groep fiets deze dag zelf een route. 

 

Vertrek vanaf het clubgebouw van alle groepen is om 09.00 uur. 

Inschrijving is mogelijk vanaf 08.30 uur.  

Kosten van deze rit zijn €3,- (alleen voor leden, niet leden betalen €6,-.). Voor deze €3,- 

krijgt u 2 maal koffie/thee met 1 appelpunt. Het verschil in kosten wordt u aangeboden door 

New Port Tankcontainers. Deze rit telt weer mee voor het sterrenklassement, als u van de 

totaal 10 clubritten dit jaar er 7 of meer heeft meegefietst komt u in aanmerking voor een 

leuke herinnering. Het fietsen in clubtenue wordt bijzonder op prijs gesteld, met name door 

onze sponsor! 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2326632

