
2017  19-21 Mei 
 

Wartcycla retro 

Ardennen Weekend 2017 

Wat is het plan? 

Het plan is om naar dezelfde top locatie als vorig jaar af te reizen en daar weer een gaaf sportief en 

gezellig weekend te beleven. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we weer overnachten in Villa East 

Canton gelegen in Sankt Vith. Vanaf daar zijn er heel wat mooie en bekende beklimmingen te 

bereiken. 

Het routeboek zal grofweg hetzelfde zijn als vorig jaar met een vrijdagmiddag rit van 50-70km, 

koninginnerit op zaterdag 100-120 km, zondagochtendrit 50-70km. 

 

Waar en wanneer? 

Bij voldoende deelname overnachten in Villa East Canton In Sankt Vith, anders zal er een kleinere 

accommodatie in die omgeving gezocht worden. Het Ardennen Weekend 2017 is gepland in het 

weekend van 19 t/m 21 mei. 
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Wat kost het? 

Uitgaande van een bijdrage van de club wordt het budget geraamd op € 75,- per deelnemer. Dit is dan 
exclusief de drankjes die in de avond en nachtelijk uren in Vielsalm worden genuttigd. 

 

  

 

 

Ik heb interesse, hoe verder? 

Eerst inventariseren we de aanmeldingen voor het weekeinde. Omdat we het huis in Sankt Vith willen 
vastleggen (het is al over 2,5 maand), wordt de inschrijving 15 maart gesloten. 
Je kunt je voor dit weekeinde inschrijven op de Wartcycla website. Je inschrijving is wel definitief. Dat 
betekent dat tzt het deelname geld wordt geïncasseerd. 
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terugblijk routeboek 2016: 

Er zullen vergelijkbare routes worden uitgestippeld als afgelopen jaar. Onderstaand een korte 

samenvatting van de etappes van 2016: 

 

Vrijdagmiddag etappe: 

 Afstand 70km 

 1067 Hoogtemeters 

 Gem snelheid 

27,2km/h 

 

 

 

 

Zaterdagetappe : 

 Afstand 137,7km     2269 Hoogtemeters Gem snelheid 24,8km/h 
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Zondagetappe : 

 Afstand 73,6km 

 1081 Hoogtemeters 

 Gem snelheid 23,6km/h 

 

 

 

 

Dit jaar zullen er uiteraard nieuwe routes worden gepland. De routes worden zo uitgestippeld dat er 

altijd mogelijkheden zijn om de route in te korten. Schroom dus niet in het geval je de afstanden te 

lang vindt of wanneer je liever een rondje met minder hoogtmeters zou willen. 

Bij vragen kun je contact opnemen met Jan Kanis (jan.kanis@quantiparts.com) 


