Fietszoektocht 2018
Tocht doorheen Damme—
Ramskapelle—Retranchement—Sluis
15 mei - 15 september 2018
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Colofon
Verantwoordelijke uitgever: Neos Nationaal—Willebroekkaai 37—1000 BRUSSEL
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Fietszoektocht West-Vlaanderen “Grensoverschrijdende fietszoektocht”
Het is met enige fierheid dat ik als voorzitter van Neos West-Vlaanderen de
provinciale fietszoektocht voorstel, onze vierde editie !
Paul Taillieu uit Neos Oostrozebeke en Hendrik Vanherreweghe uit Neos
Brugge werkten zich de laatste maanden uit de naad om een fietszoektocht te
ontwikkelen, die deze keer de landsgrenzen overschrijdt !

Het resultaat mag gezien worden. Met een fietszoektocht van zowat 40 km met
vier stopplaatsen langs een vlak parcours doorheen de Damse Polders hebben
we een bijzonder mooie formule om de club en de vele fietsers een sportieve en
inhoudelijk mooi gestoffeerde dag aan te reiken. Dit jaar wordt er geen
slotmanifestatie georganiseerd, maar trakteren we de eerste drie winnende
clubs op een bezoekje aan het vernieuwde wielermuseum KOERS in Roeselare.
Meer info hierover vindt u verder in de brochure.

In deze brochure leest u meer over het traject en de praktische organisatie.
Veel fietsplezier !

Jaak Mortier
Voorzitter Neos West-Vlaanderen vzw
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WEETJES VOORAF
Afstand: 40 km. De route is volledig uitgestippeld aan de hand van de knooppunten.
Indien er tijdens de periode wijzigingen optreden, verwittigen wij de ingeschreven afdelingen zo snel mogelijk.
Parcours: Meestal rustige wegen - op vele plaatsen is gemotoriseerd verkeer niet
toegelaten. Er zijn vier verschillende stopplaatsen waar er vragen worden gesteld. Enkel bij
deze stopplaatsen (Centrum Damme—Ramskapelle—Retranchement en Sluis) worden er
vragen gesteld.

“Grensoverschrijdende fietszoektocht”
De toeristische trekpleister Damme, gekend als boekenstad is het startpunt. Het stadje is
omgeven door een uitgestrekt polderlandschap. Het klein dorpje Retranchement ligt aan de
grens met België tussen Knokke-Heist en het Nederlandse Cadzand. Het omwalde dorp
Retranchement is een overblijfsel van een veel groter geheel van versterkingen om de oever
van het Zwin te beschermen. Ramskapelle is een polderdorp en een deelgemeente van de
kustgemeente Knokke-Heist. Het Bourgondische Sluis is vooral bekend vanwege het belfort
en het grote winkelaanbod. Het dorp ontstond omstreeks 1280 en kreeg tien jaar later al
stadsrechten. Vanwege de strategische ligging werd Sluis in 1382 een vestingstad.
De bloeitijd van Sluis duurde tot 1450, waarna het verval intrad door de verzanding van het
Zwin.
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BESCHRIJVING FIETSTOCHT OP BASIS VAN KNOOPPUNTEN

Route
6 / 34 / 55 / 25 / 95 / 85 / 46 / 9 / 38 / 70 / 39 /
62 / 33 / 83 / 52 / 59 / 50 / 30 / 31 / 96 / 98 /
54 / 57 / 24 / 74 / 44 / 47 / 17 / 22 / 92 /34 / 6
Er mag uiteraard gestart worden waar men wil, het is namelijk een lusvormige route.

EVENTUELE STARTPLAATSEN MET GRATIS PARKEERPLAATS


Parking Damme-Zuid: Damse Vaart-Zuid 2, 8340 Damme



Centrum Ramskapelle : Aan de kerk, nabij knooppunt 70



Randparking Parking Damme: Oude Sluissedijk, 8340 Damme
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ROUTE OP KAART

Er zijn gemakkelijke internettools zoals www.fietsnet.be & www.fietsroute.org
waarmee de route kan uitgestippeld worden.
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DE ZOEKTOCHT
… de vragen
Het uitgestippelde traject brengt je langs vier zoekplaatsen (Centrum Damme—
Ramskapelle—Retranchement en Sluis). Op deze plaatsen wordt even halt gehouden om
een aantal vragen op te lossen. Het is de bedoeling dat de antwoorden, uiteraard na overleg
tussen

de

deelnemers,

gebundeld

worden

op

het

globaal

clubwedstrijdformulier. Vergeet ook de schiftingsvragen niet in te vullen! Na afloop van de
fietstocht bezorgt u dit globaal clubwedstrijdformulier terug aan het Neos-secretariaat in
Ieper of via email: Sophie.Vanthournout@neosvzw.be, dit voor 20 september 2018.

… de winnende club!
Op basis van de ontvangen ingevulde clubwedstrijdformulieren gaat de wedstrijdjury op
zoek naar de “winnende” club. De eerste drie clubs ontvangen een geldprijs. De winnende
club krijgt een cheque van 250 EUR, de tweede mag met 150 EUR naar huis, en de derde
plaats is gekoppeld met een cheque van 75 EUR. Dit jaar houden we geen slotmanifestatie,
maar nodigen we de winnende clubs (aantal ingeschreven deelnemers aan de fietszoektocht) uit naar het Wielermuseum in Roeselare om de overwinning te vieren ! Een concrete
datum wordt afgesproken in overleg met de winnende clubs.

… ook individuele deelnemers van belang!
Ook de clubleden die deelnemen, kunnen meedingen naar een prijs. Op basis van het aantal
deelnemers die de club bij haar inschrijving opgeeft, ontvangt men voldoende individuele
fiches waarop men de vragen mee kan volgen en aantekeningen kan maken. Na de
fietstocht kunnen de clubleden hun naamstrook onderaan de individuele fiche invullen en
deze terug bezorgen aan het Neos-secretariaat in Ieper voor 20 september 2018.
Een onschuldige hand zal 15 deelnemers belonen met een inkomticket voor een bezoek aan
het vernieuwde wielermuseum KOERS in Roeselare.
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INSCHRIJVEN
Clubs kunnen deelnemen aan de zoektocht vanaf 15 mei tot en met 15 september 2018.
Binnen deze periode bepaalt men zelf wanneer er gefietst wordt en maakt men ook zelf alle
praktische afspraken. De suggesties, verderop in deze brochure, vormen hierbij allicht een
handig hulpmiddel.

Vooraf inschrijven is absoluut noodzakelijk!

Deelnemen kost € 3,- per persoon, met een minimum van 20 EUR per club.
Inschrijvingen gebeuren via het bijgevoegd inschrijvingsformulier, minimaal twee weken
vooraleer de club de tocht onderneemt. Deze periode is nodig om tijdig het clubwedstrijdformulier, de vragenlijst en de individuele naamstroken te kunnen bezorgen.
De meeste clubs maken van de fietszoektocht een dagtocht en maken hiervoor praktische
afspraken.
Tussentijdse

Het

aantal

correcties

deelnemers
op

dit

is

dus

wellicht

deelnemersaantal

op

voorhand

bekend.

zijn

echter

mogelijk.

Uiteraard rekenen we op de eerlijkheid van de club.

OPGELET!



Deelnemen aan de fietszoektocht kan van 15 mei tot en met 15 september 2018.



Inschrijvingen moeten minimaal twee weken voor aanvang van de tocht gebeuren via
bijgevoegd inschrijvingsformulier.



Deelnameformulieren moeten uiterlijk op 20 september 2018 binnen zijn op het
Neos-secretariaat te Ieper of via Sophie.Vanthournout@neosvzw.be.
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WIELERMUSEUM

KOERS is een museum in het West-Vlaamse Roeselare. Het museum heeft als titel, 'Museum
van de wielersport' en is gewijd aan de geschiedenis van het wielrennen en de fiets. Het
museum werd in 1985 opgericht als onderdeel van het toen bestaande Stedelijk Museum in
Roeselare. De regio Roeselare wordt aanzien als ‘bakermat van de flandriens’, denken we
maar aan Odiel Defraeye, Jean-Pierre Monseré, Benoni Beheyt, Patrick Sercu, Freddy
Maertens. Momenteel wordt het museum gerenoveerd. In september 2018 heropent het
museum en dit onder de nieuwe naam KOERS, museum van de wielersport. Het museum is
gehuisvest in een voormalig brandweerarsenaal.

Neos West-Vlaanderen wil deze opening natuurlijk niet missen. De eerste drie winnende
afdelingen trakteren we op een bezoekje aan het vernieuwde wielermuseum. We plannen
een namiddag in oktober. Een concrete datum wordt afgesproken in overleg met de winnende clubs.

Maar ook individuele deelnemers kunnen een prijs winnen !
Een onschuldige hand zal 15 individuele deelnemers belonen met een inkomticket voor een
bezoek aan het vernieuwde wielermuseum !
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INTERESSANTE SUGGESTIES
… voor een stop onderweg of bij het einde van de tocht …
Let op, sommige suggesties bevinden zich niet op de route ,
maar in de nabijheid van een knooppunt.
La Bouffée
Kerkstraat 26
8340 Damme
Tel.: 050/ 68 05 88
Email: info@labouffee.be
www.labouffee.be
Dinsdag en woensdag gesloten
Restaurant—Tearoom De Damse Poort
Kerkstraat 29
8340 Damme
Tel.: 050/ 35 32 75
Email: info@damsepoort.be
www.damsepoort.be
Woensdag en donderdag gesloten
Brasserie Tante Marie
Kerkstraat 38
8340 Damme
Tel.: 050/ 35 45 03
www.tantemarie.be
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Restaurant De Uilenspiegel
Kerkstraat 44
8340 Damme
Tel.: 050/ 73 40 78
Email: info@deuilenspiegel.be
www.deuilenspiegel.be
Donderdagavond en vrijdag gesloten
Restaurant De Lieve
Jacob van Maerlantstraat 10
8340 Damme
GSM.: 0475/ 65 50 24
Email: de.lieve@proximus.be
www.de-lieve.be
Maandagavond en dinsdag gesloten
Eetcafé De Smisse
Kerkstraat 6
8340 Damme
Tel.: 050/ 35 12 46
Email: info@eetcafe-desmisse.be
www.eetcafe-desmisse.be
Open van woensdag tot en met zondag

11

In de groene wandeling (Nabij knooppunt 95)
Koolkerkesteenweg 52
8340 Damme
Tel.: 050/ 60 31 77
Email: info@groenewandeling.be
www.groenewandeling.be
Woensdag en donderdag gesloten
Bar-Bistro Côte Belge (Knooppunt 38)
Sasstraat 53
8301 Ramskapelle
Tel.: 050/ 51 26 91
Email: info@cotebelge.be
www.cotebelge.be
Maandag en dinsdag gesloten
Restaurant De Parlevinker
Markt 4
4525AD Retranchement
Tel.: 0117/ 391 218
Email: info@restaurantdeparlevinker.be
www.restaurantdeparlevinker.be
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Restaurant—Tearoom Le Poison d’Or
Kapellestraat 8
4524 CZ Sluis
Tel.: 0031/ 117 461992
Email: info@lepoissondor.nl
www.lepoissondor.nl
Woensdag gesloten
Restaurant Het Noorderlicht
Damse Vaart Noord 33
8340 Hoeke
Tel.: 050/ 60 13 39
Email: restaurant.noorderlicht@telenet.be
www.noorderlicht.be
Maandag, dinsdag en donderdagavond gesloten
Taverne Hotel Welkom
Damse Vaart Noord 34
8340 Hoeke
Tel.: 050/ 60 24 92
www.hotelwelkom.be
Restaurant Siphon
Damse Vaart Oost 1
8340 Damme
Tel.: 050/ 62 02 02
Email: info@siphon.be
www.siphon.be
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HOU HET VEILIG
We verwijzen graag naar onderstaande websites met wat praktische tips en verwijzingen
naar de wetgeving over het fietsen in groep.



www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be/thema/met-de-fiets



www.fietsersbond.be/faq/wegcode/groep

EN EEN LAATSTE TIP ...
Fluo-hesjes van Neos —> Verschillende maten mogelijk , 3,5 euro per stuk

NIEUW —>

Oranje fluo-hesje met op de achterzijde begeleider gedrukt

NIEUW
3,5 EUR
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VEEL SUCCES !

Sportieve groeten,
Werkgroep West-Vlaamse Fietszoektocht
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