
           

Charly Gaul 2015 
 

            
Beste leden, 
 
Wat is het plan? 
Zoals in de algemene ledenvergadering al aangegeven, hebben we dit jaar het plan om naar 
de Charly Gaul te gaan. (http://www.lacharlygaul.lu/)  
 
 

 
 

Charly Gaul in de Tour van 1955. 
 
Dit is eenzelfde weekend zoals we dat in 2011 hebben gedaan. 
 

 Vertrek op zaterdag 5 september rond 8 uur ’s morgens.  
 Per auto is het 4 uur rijden vanuit Zwolle. Vanuit Drunen en Schiedam is het 3 uur 

en 3,5 uur rijden. 
 Aankomst rond 12.30 uur in Echternach. Lunch is misschien te regelen. 
 Zaterdagmiddag 5 september 14.00 uur dan een rondje van 50 km als warming-up. 
 Zondag 6 september de Charly Gaul cyclosportive door het mooie Luxemburg. 100 

of 150 km. 
 Maandagochtend 7 september nog een rondje van 50 km om uit te fietsen. 
 Vertrek maandagmiddag 7 september na de lunch rond 14.00 uur naar Nederland. 

 
 
Waar verblijven we ? 
De Charly Gaul start in Echternach in Luxemburg vlakbij het prachtige Mullerthal gebied.  
Onze uitvalsbasis is hetzelfde als de vorige keer in 2011: http://www.lepavillon.lu/  
We verblijven daar op basis van half pension. De cyclosportive Charly Gaul start daar 
praktisch vanaf het terras, in het centrum van Echternach. De fietsen kunnen we in de 
garage van het hotel stallen. 
 
 
 
 

Wartcycla naar Charly Gaul: 
5-7 september 2015, Echternach, LUXEMBURG. 
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Wat kost het? 
Uitgaande van een bijdrage van de club wordt het budget geraamd op € 75,- per deelnemer. 
Dit is exclusief de drankjes die in de avond en nachtelijke uren in Echternach worden 
genuttigd. 
 

 
 
 
Ik heb interesse, hoe verder? 
Aanmelding via de website: www.wartcycla.com Dit kan t/m 15 juni 2015. 
Geef achter je naam op de website aan of je de 100 of 150 km wilt fietsen. 
BIJ 6 OF MEER INSCHRIJVINGEN OP DE WEBSITE, neem ik de organisatie op mij, ook 
de inschrijvingen voor de Charly Gaul.  
Je inschrijving is wel definitief, mochten er idd 6 of meer inschrijvingen zijn. Dat betekent 
dat tzt het deelnamegeld wordt geïncasseerd. 
 

 
 

Het Mullerthal in Luxemburg. 
 

De organisatie. 
Johan B. 
06-51470230. 


