
Challenge 2021 
 

Omdat Covid-19 ons nog geruime tijd parten speelt, maar wij toch willen proberen om weer zoveel 

mogelijk als WT De Dorstse Trappers gezamenlijk te fietsen, heeft de Challenge 2021 een andere 

opzet hebben dan voorgaande jaren. 

Er worden 8 ritten georganiseerd waarvan er minimaal 6 verreden dienen te worden om de 

Challenge 2021 te volbrengen. 

 

 

1. De deelnemers melden zich kosteloos aan voor aanvang van de eerste rit bij de secretaris van 

de Challenge, Henk van Gestel.  

2. Wij houden ons aan de Corona maatregelen. Dit is medebepalend hoe groot de groep is 

waarin wij rijden. 

3. Bij meerdere startgroepen zullen de groepen om de vijf minuten vertrekken. 

4. De Challenge commissie stelt de startgroepen samen. 

5. De ritten zullen op de toerkalender 2021 vermeld worden.  

6. De ritten starten als een clubrit met een extra lus met uitzondering van de ritten van 200km 

en langer. 

7. Bij ritten van 200km en langer wordt er vroeger vertrokken. 

8. Iedereen die niet meedoet met de Challenge mag de ritten ook rijden. 

9. Indien een rit komt te vervallen, om wat voor reden dan ook, zal de Challenge commissie een 

extra rit inplannen.  

10. Er zal gereden worden in kleding van Wielertoerclub De Dorstse Trappers. 

11. De opkomst zal bijgehouden worden op onze website. 

12. De oplossing voor (deelnemers aan de Challenge) die in het weekeinde moeten werken is als 

volgt. De gemiste Challengerit mag naderhand of vooraf worden gereden met inachtneming 

dat het is te verifiëren. Middels door Strava of GarminConnect of door Clubleden.  

13. In alle gevallen waarin niet is voorzien beslist de Challenge commissie. 

 

Ritten (voorlopig) 

1. 28 maart – 105 – Tonnekreek - Willemstad 

2. 11 april  - 130 – Boxtel 

3. 9 mei – 145 – Giessendam 

4. 30 mei – 150 – Wouwse Plantage 

5. 13 juni – 200 – Vessem – Eindhoven 

6. 11 juli – 250 – Steenbergen 

7. 14 augustus – 150 – Zaltbommel 

8. 12 september – XXX - ?????? 

                                                                                                                                                    

 

 


