AKKC - Turnhout - AKKC

Beste vaarder
Ten gevolge van de Coronaperikelen kon de Ronde van Antwerpen niet doorgaan. We hebben dan
ook getracht om een alternatief uit te werken. En dat is gelukt!
In het weekend van 19 en 20 september varen we van Oelegem naar Turnhout en weer terug.
Net zoals bij de ronde stellen we de tocht open voor iedereen die mee wil varen. Indien je interesse
gewekt is, lees je dus best even verder.

Praktisch:
Op zaterdag varen we van Oelegem naar Turnhout. We overnachten in de club van Turnhout. Op
zondag varen we weer terug. Je kan er voor kiezen om de volledige tocht mee te varen, alleen of in
estafettevorm. Het gaat dan om 113 km (73 op zaterdag en 40 op zondag). Je kan ook kiezen voor
deeltrajecten. (zie onder)
Wie de toch volledig meevaart, krijgt op zaterdagavond een maaltijd aangeboden alsook ontbijt op
zondag. Bij het ontbijt kan dan een lunchpakket samengesteld worden. Het eten, drinken en
eventueel reservekledij wordt voor jou naar de logistieke punten gebracht.

Deelnemers die een deeltraject varen kunnen zich ook inschrijven voor de maaltijd op zaterdagavond
en betalen hiervoor 10,00 €. Dit kan ook voor supporters.
Tot slot, steken we na aankomst in de club op zondag, de BBQ aan. De club voorziet het vuur,
borden, bestek. Eten voorzie je zelf. Dit kan je op zaterdag afgeven, we bewaren het in de koelkast.
Trajecten:
Zaterdag
Traject 1:
AKKC Oelegem – TKC Turnhout → 72,3 km
Deeltraject 1a:
MOKKA Mol – TKC Turnhout → 28,7 km
Nadien is er een pendel voorzien naar MOKKA Mol.
Zondag
Traject 2:
TKC Turnhout – AKKC Oelegem → 40,7 km
Deeltraject 2a:
Brug 10 Klein Veerle (Brecht) – AKKC Oelegem → 23 km
Nadien is er een pendel voorzien naar Brecht.

AKKC - Turnhout - AKKC

Helemaal overtuigd? Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@AKKC.be.
Wij hebben volgende gegevens van je nodig:
Naam:
Ik kies voor:
traject 1
traject 1a

Ik wens een maaltijd op zaterdagavond JA/NEE

traject 2
traject 2a

De inschrijving is definitief na betaling.
De vaarders die kiezen voor traject 1 en 2 betalen 25 euro.
Alle anderen (maar 1 traject of een deeltraject) betalen 15 euro eventueel aangevuld met 10 euro
voor de zaterdagavondmaaltijd.
Rekeningnummer AKKC: BE26 0011 9701 2029

Vele sportieve groeten en hopelijk tot in september,
Het AKKC bestuur

