Toerkalender 2021

Met alle leuke georganiseerde tochten vanuit Vélo
Heuvelrug. Van de tochten in het groen vind je op
de achterzijde meer informatie. Ben je er ook bij?
Zet ze dan alvast in je (ﬁets-) agenda!
10 jan

Nieuwjaarstocht

14 feb

Pre Seizoenstocht (hartjestocht)

7 maart

Vélo Gravel Ride

14 maart?

Openingstocht

11 april

Rondje Betuwe

18 april

Vélo’s alternatieve
Kwaremonts Gold Race

13 mei

Dauwtrappen

29/30 mei

Club 2-daagse 5-jarig bestaan Vélo*

8 juni

Dinsdagavond hoogtemeters maken

20 juni

Met Vélo naar de Veluwe

4 juli

Verrassingstocht

13 juli

Deur tot Deur tocht

8 aug

Rondje Eemmeer

29 aug

Rondje Maas&Waal

19 sept

Vélo’s Toertocht

26 sept

Rondje Schoonhoven

10 okt

1e Najaarsrit

17 okt

2e Najaarsrit

24 okt

Afsluitingstocht

7 nov

Gravelride (gravel-crossﬁets of MTB)

21 nov

Gravelride (gravel-crossﬁets of MTB)

5 dec

Gravelride (gravel-crossﬁets of MTB)

31 dec

Oliebollentocht
* onder voorbehoud

Uitgelichte tochten

18 apr

Tijdens deze eerste Vélo Gravel
Ride kun je genieten van de mooiste zandweggetjes, schelpenpaden
en off-the-road tracks van de
prachtige Utrechtse Heuvelrug en
Gelderse Vallei. Er zijn 2 routes:
50 of 75 km. Maximaal 250 deelnemers dus schrijf je snel in!

Vélo’s alternatieve
Kwaremonts Gold Race
Heb je geen kaartje kunnen
bemachtigen voor de Amstel
Gold Race of ﬁets je liever in de
Utrechtse bergen? Dan is deze
tocht geschikt voor jou!
Met na aﬂoop een heerlijke
Kwaremont!

Onder het mom ‘wat in het vat
zit verzuurd niet’ gaan we het dit
jaar gewoon nog eens proberen!
Ter ere van 5 jaar Vélo. 2 mooie
ﬁetstochten, gezelligheid en een
overnachting met vertrek en
aankomst vanaf/bij De Proloog.

29&30 mei

Club 2-daagse
5- jarig bestaand Vélo*

20 jun

7 mrt

Vélo Gravel Ride

Met Vélo naar de Veluwe
Fiets met ons mee naar de
prachtige Veluwe. Een enorm
natuurgebied in Gelderland waar
je ook zomaar de Nederlandse
‘Big ﬁve’ kunt spotten. Ook het
markante ‘Radio Kootwijk’ zullen
we natuurlijk even aandoen.
Trappen & genieten dus!

Na de geslaagde edities van
voorgaande jaren is er ook dit jaar
weer een leuke verrassingstocht.
Een garantie voor leuke weggetjes, slingerende ﬁetspaadjes
en mooie plekjes. Natuurlijk zal
een lekkere kofﬁe met gebak
ook niet ontbreken.

4 jul

Verrassingstocht

Check de website, facebook en de app-groepen voor
alle laatste informatie, starttijden en locaties.
Heb je vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten: toercommissie@veloheuvelrug.nl

veloheuvelrug.nl

