
Groot 
Wevelgem  15 april 2018 16e Stekselbike

Startplaats:
Startuur:
Afstanden:

Sporthal Moorsele, Secr. Vanmarckelaan, Moorsele
8u00 - 11u00 
25 km - 45 km

Extra:  De 4 kwb-afdelingen van Groot Wevelgem bieden opnieuw twee beresterke routes aan. 
De kleine tocht is wegens het vlakke parcours toegankelijk voor de recreatieve biker. De gedreven 
biker wordt meegenomen op een heuvelachtig parcours doorheen de drie deelgemeenten van 
Wevelgem. Dit jaar ook groot-Ledegem.
Meer info bij  Maurice Maes   056 42 33 93  •  0477 89 36 59  •  cuveliermaes@gmail.com
Fietsverhuur: Geen fietsverhuur

Zelzate 27 mei 2018 10e Dwars door Zelzate VTT

Startplaats:
Startuur:
Afstanden:

Kantine van FC Grensboys, Zeestraat, Zelzate
8u30 - 10u30
25 km - 35 km - 50 km

Extra:  De tocht langs de Nederlandse grens brengt de deelnemers via bospaden en veldwegels 
door het Heidebos en het Kloosterbos en doorkruist Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke. Het parcours 
van 25 km is kindvriendelijk. 
Meer info bij  Rik Laureys   09 344 00 81 • rik.laureys@scarlet.be
Fietsverhuur: Geen fietsverhuur

augustus 2018 zie website falos.be voor meer info             Dag van de fiets  VTT
Startplaats:
Startuur:
Afstanden:

nader te bepalen
nader te bepalen
nader te bepalen

Extra:  Nader te bepalen
Meer info bij  Herwig Verbraecken • 0479 980 962
Fietsverhuur: Geen fietsverhuur

Ga mee fietsen in Spanje, samen 
met Govaka & Pasar!
Van maart tot mei fietsen we wekelijks in Calpe, op Mallorca en in Rosas. Een vakantie 
waar je professionele begeleiding krijgt op elk niveau (van recreanten tot wielerto-
eristen). Elke dag een andere rit, een nieuw landschap, een ander uitzicht … en dat 
onder de Spaanse voorjaarszon. En alles tot in de puntjes georganiseerd want we 
hebben niet minder dan 25 jaar  
ervaring met fietsen in Spanje. De fietsvakanties 
van Govaka & Pasar zijn er voor de fietslief- 
hebbers op elk niveau, voor hem én voor haar.

Meer info of boeken?  
Surf dan naar www.govaka.be  
of bel ons op 02/246 52 46

• kwb in beweging nog een erg ruim aanbod van andere sporten heeft.

• meer dan 130 kwb-volleybalploegen wekelijks tegen elkaar spelen in 
de competities Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

• op zondag 18 maart 2018 de nationale wandeldag Falos-kwb  
plaatsvindt in Vlezenbeek (Vlaams-Brabant) en we er heel veel 
deelnemers hopen te verwelkomen.

• op zaterdag 28 oktober 2017 de Park- en bosloop De Beeltjens 
plaatsvindt in Westerlo (nieuwe naam voor de Cross der Jongeren). 
Een jaarlijks loopfeest met 1.000 enthousiaste atleten. 

• kwb-afdelingen en sportclubs de mogelijkheid hebben om een  
reeks van 4 weken Lichaam in Beweging te organiseren.  
Deze reeksen worden ism CM en VUB georganiseerd.

• je over alle bovenstaande initiatieven en nog veel meer bijkomende 
informatie kunt terugvinden op de website  www.falos.be

• dat we ook op facebook terug te vinden zijn met foto’s en verslagjes 
van onze activiteiten https://www.facebook.com/FalosSportfederatie

 Wist je dat ...

Mountainbike 

20 17
 20 18

OOST-Vlaanderen
WEST-Vlaanderen

met de steun van



Ardooie 1 oktober 2017 13e Skobiakveldtoertocht
Startplaats:
Startuur:
Afstanden:

Sporthal De Ark, Melkerijstraat 1, Ardooie
8u00 - 10u30
25 km - 45 km - 65 km

Extra: Het parcours verlaat vrij vlug de bebouwde kom via diverse aardewegels en boerenslagen. 
Op de hoogvlakte rond Koolskamp word je geleid naar de kleiputten waar we een uniek  
bikeparkoers voorschotelen. Via enkele mooie offroad stukken in onze buurgemeenten fietsen we 
terug naar Ardooie. Via het Cyclocrossparkoers keren we terug naar de sporthal De Ark.
Meer info bij  Luc Allaert  051 74 70 45  •  luc_allaert@telenet.be  of  via www.kwb.be/ardooie
Fietsverhuur: €15, voor woensdag bestellen bij Luc Allaert

Varsenare Zat  11 november 2017 13e St.Maartenstocht
Startplaats:
Startuur:
Afstanden:

Sport en cultuurcentrum, Hof Ter Straeten nr.2, Varsenare
8u00 -11u30 
25 km - 37 km - 50 km

Extra: De tocht loopt door velden en bossen in de wijde omgeving van Varsenare, Jabbeke en 
Snellegem. We rijden door Tillgem, Tudor, Beisbroek en Vloethemveld.
Meer info bij  Jef Van Torre  050 38 65 65  •  0472 967 832 •  jef.vantorre@skynet.be
Fietsverhuur: Geen fietsverhuur

Lendelede 10 december 2017 18e Baekelandroute
Startplaats:
Startuur:
Afstanden:

Sporthal Steuren Ambacht, Steuren Ambacht 2, Lendelede
8u30 - 10u30 
25 km - 38 km - 52 km

Extra:  kwb lendelede nodigt alle bikers uit voor een tocht over een licht glooiend parcours met 
eenmalige doorgangen, veld- en aardewegen. Op 25 km tour is er één bevoorrading, op de lange 
afstanden 2 tussenstops. Belegde boterham achteraf.
Meer info bij  Bernard Piccavet  051 31 44 29  •  0497 80 09 57  •  bernardpiccavet@skynet.be
Fietsverhuur: €15, voor woensdag bestellen bij Bernard Piccavet

Deelnameprijs: 4 euro
Leden kwb en gezinsleden:2 euro (op vertoon lidkaart)
Leden WBV en VBR: 3 euro (op vertoon van lidkaart)
Kinderen tot 15 jaar: gratis
Inbegrepen in de prijs: verzekering (niet voor WBV/VBR), bevoorrading 
onderweg, bike-wash, douche, kleedruimte, kleine technische bijstand.

Zet hem op!
Sport veilig en draag een valhelm tijdens het biken. 
Wie geen valhelm heeft, kan gratis een valhelm ontlenen aan de 
inschrijvingsstand (5 euro waarborg).

Geniet korting op onze tochten!
Word lid van kwb en betaal slechts 2 euro op onze tochten.  
Stort 30 euro op rekeningnummer BE30-7995-6511-3211 van kwb 
ledenbijdrage. Noteer als mededeling MTB-lid, gevolgd door uw  
naam en adres. Met het lidmaatschap ontvangt u maandelijks het 
ledenblad Raak, geniet u van tal van voordelen en extra kortingen.
WBV en BBR leden hebben een verzekering geneeskosten bij hun  
federatie en krijgen daardoor ook korting. In geval van een ongeval 
spreken ze hun eigen verzekering aan.

Altijd minstens 2 bevoorradingen op de lange afstanden.

Meer info:
Kwb in beweging (kwb mountainbiketochten)
Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel - Tel. 02 246 52 72
E-mail: frank.lenders@falos.be    Website: www.falos.be

Bike en win!
Spaar mee voor een Falos-criteriumprijs. 

Verzamel zes verschillende stempels 
op jouw persoonlijke spaarkaart. Bike & W

in
 !

Waregem 11 februari 2018 14e Waterhoek Mountainbike
Startplaats:
Startuur:
Afstanden:

S.O. Gaverke, Zeswegenstraat 120, Waregem 
8u00 - 11u00 
25 km - 35 km - 55 km

Extra:  kwb Waregem-Gaverke biedt op hun 14de tourtocht een gevarieerd parcours aan over 
landelijke wegen. De tocht voert je mee voorbij de oude spoorwegbedding van St.Eloois-Vijve, de 
Wortegemse bossen en het provinciaal domein De Gavers. Een gedeelte van het parkoers wordt dit 
jaar vernieuwd.
Meer info bij  Jacques De Meulemeester  056 60 95 38  •  0472 87 77 01  •  jdemeul@telenet.be
Fietsverhuur: Geen fietsverhuur

Aartrijke 18 februari 2018 15e Heuveltocht
Startplaats:
Startuur:
Afstanden:

Jonkhove, Aartrijksestraat 9 – 11, Aartrijke
8u00 - 11u00
28 km - 38 km - 50 km

Extra:  Verschillende veldwegels – domein katteveld – bos van Caloen – Kasteel de Maere – 
Vloethemveld met Ex militair domein (aangelegd parkoers). Tussenstop met sanitaire voorzienin-
gen. Pittig einde van de verschillende tochten. Friet en frikandel bij aankomst. 
Meer info bij  Ronny Maene  050 20 89 33  •  0486 44 11 65  •  ronnymaene@skynet.be
Fietsverhuur: Geen fietsverhuur

Izegem 18 maart 2018 16e Pekkerstocht

Startplaats:
Startuur:
Afstanden:

Kantine Flac (sportcentrum), St. Jorisstraat 64, Izegem
7u30 - 10u30 
20 km - 35 km - 50 km

Extra:  Al voor de 16de maal op rij organiseert kwb Izegem centrum de “Pekkerstocht”. Deze tocht 
brengt u langsheen de wijde omgeving van Izegem. Het vernieuwd parcours loopt doorheen enkele 
groene plaatsen, hoofdzakelijks over aardewegels, en door groene gebieden.
Meer info bij  Christ Vierstraete   051/30 26 07  •  christ.vierstraete@skynet.be
Fietsverhuur: Geen fietsverhuur

Heule 
Watermolen - 
Kortrijk

25 maart 2018 17e Watermolentocht

Startplaats:
Startuur:
Afstanden:

De Warande (nabij shoppingcenter Kuurne), Heirweg 132, Kortrijk
8u00 - 11u00 
25 km - 45 km - 67 km

Extra:  We opteren opnieuw voor nieuwe stukken in het parcours. Met de stukken langs de  
leieboorden richting Bellegem, Kooigem en St. Denijs, hebben we gezorgd voor een mooi  
afwisselend parcours. Het parcours van 25 km wordt vernieuwd en is kindvriendelijk.
Meer info bij  Johan Mestdagh   056 35 38 97  •  0499 40 92 13  •  mestdaghjohan@hotmail.com 
of  www.kwb-heule-watermolen.be
Fietsverhuur: Geen fietsverhuur


