REGLEMENT FIETSRALLY - september 2020

Fijn dat u de fietsrally van de Landelijke Gilde heeft gedownload of afgehaald in café Gildenhuis of café
Plekker. Het is dit jaar toch wel een atypische rally. Door corona kunnen we niet zomaar ons traditionele
dagevenement organiseren: we zouden dan immers meer dan 300 fietsers samenbrengen op één moment
en dit is in de huidige omstandigheden uiteraard geen optie. Vandaar dat u dit jaar de tocht kan maken in
uw eigen bubbel op het ogenblik dat het u past, zodat u ten alle tijden de ‘social distancing’ kan
respecteren.
Een aantal gebruikelijke principes van onze fietsrally blijven ook dit jaar van toepassing, maar sommige
dienden aangepast te worden aan de coronarealiteit. Daarom verzoeken we u om zeker dit regelement te
lezen alvorens te vertrekken.

1) Veiligheid
Mogen wij u vragen om niet enkel het verkeersreglement strikt na te leven, maar ook alle richtlijnen
rond het coronavirus. Raadpleeg voor vertrek best nog eens de laatste stand van zaken met betrekking
tot de coronamaatregelen. Hou er rekening mee dat u niet enkel de algemene richtlijnen van de
nationale veiligheidsraad dient te volgen, maar ook de lokaal genomen beslissingen. Weet dat deze
fietstocht u zowel in de provincie Vlaams-Brabant als Antwerpen brengt, dus gelieve ook aandacht te
hebben voor mogelijk afwijkende maatregelen.
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

2) Algemene principes bij de wegbeschrijving en de vragen
✓ De fietsrally wordt gereden volgens het principe rechtdoor: zolang u het geldige herkenningspunt
niet gevonden heeft, dient u de weg te nemen die het meest rechtdoor loopt. U dient steeds het
dichtstbijzijnde herkenningspunt te nemen.
✓ Gebruikte afkortingen:
▪ RD = rechtdoor
▪ R = rechts
▪ L = links
✓ Worden als onbestaande beschouwd en vormen geen mogelijkheid tot wegverandering, tenzij
expliciet door ons aangegeven:
▪ Wegen die op grond van het verkeersreglement verboden zijn
▪ Particuliere inritten en private wegen
▪ Binnen de 50m zichtbaar doodlopende wegen (let op: het is niet omdat u een
verkeersbord nr. 70 ‘doodlopende weg’ ziet, dat die weg ook effectief doodloopt voor
fietsers)
✓ Woorden en cijfers tussen aanhalingstekens (vb. “3T”) hebben steeds betrekking op geschreven
teksten die u ter plaatse op identieke wijze terugvindt. Het lettertype (hoofdletter of kleine letter)
heeft hierbij echter geen belang.
✓ Het woord ‘hier’ heeft nooit betrekking op de wegbeschrijving, op uzelf, op een vervoermiddel of
op eender welk voorwerp dat u als deelnemer bij u heeft, maar enkel op vaste herkenningspunten
ter plaatse.
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✓ Er bevinden zich géén vallen in de wegbeschrijving en in de informatie die wij verstrekken in
aanloop naar een vraag.
✓ Ook dit jaar kunnen er in de vragen zelf daarentegen wel vallen zitten! Telkens wanneer u in een
vraag dergelijke val meent te herkennen, dient u dit op het antwoordblad beknopt uit te leggen
zodat wij zien dat u er – weer eens – niet bent ingelopen. Zoek geen vallen in voorzetsels zoals
aan, in, op, enz…
✓ Geloof nooit in tikfouten, enkel in ons slecht karakter. Ook dat heeft corona niet klein
gekregen…
✓ Afbeeldingen, beelden, foto’s en/of tekeningen tellen voor werkelijkheid. Zij kunnen echter geen
handelingen uitvoeren.
✓ Alle vragen zijn ter plaatse oplosbaar (mits beroep te doen op de dichtstbijzijnde gegevens tussen
het voorgaande en het volgende punt in de wegbeschrijving) of kunnen beantwoord worden door
beredenering en/of beroep te doen op uw algemene kennis.
✓ Er zijn dit jaar geen controlepunten. U kan het antwoordblad dus invullen wanneer u wil. U dient
het wel uiterlijk op 4 oktober 2020 om middernacht in te leveren om te kunnen meedingen naar
één van de mooie prijzen. Indienen kan ofwel door het antwoordblad door te mailen naar

piet.vandyck@proximus.be, ofwel door de papieren versie te deponeren in de brievenbus
van onze ondervoorzitter Marcel in de Breendonkstraat 105 in Londerzeel.
✓ Worden als foutief aanzien:
▪ Dubbelzinnige en twijfelachtige antwoorden
▪ Schrappingen, onduidelijkheden en enige andere vorm van wijziging aan een genoteerd
antwoord
▪ Niet-leesbaar ingescande antwoordbladen
✓ Door de organisatoren aangereikte teksten of tekeningen dienen steeds als foutloos beschouwd te
worden.
✓ Elke juist beantwoorde vraag levert u 10 punten op, in voorkomend geval verdeeld over de
verschillende deelantwoorden bij de vraag. Op de fotovraag verdient u maximaal 15 punten.
✓ De beslissingen van de jury zijn bindend. Zelfs bij discussie achteraf zal de verbetering of de
rangschikking niet meer worden aangepast.

3) Tot slot
Bij deze fietsrally draait het niet om de snelheid! Hoofddoel is dat u – dit jaar in uw bubbel – een
fijne fietstocht kan maken en daarbij op een gezonde en ludieke wijze kan kennismaken met een
aantal landelijke wegen in Londerzeel en naburige gemeenten.
Geniet ervan met volle teugen!
.
Veel succes!
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lie
WEGBESCHRIJVING EN VRAGEN – september 2020

Ook in deze Corona-editie voorzien we tijdens het volledige traject van deze fietsrally een fotovraag. Dit
jaar focussen we ons op de kunst- en andere voorwerpen uit (smeed-)ijzer, die mensen in hun voortuin
of op hun gevel tentoonstellen aan iedereen die voorbijkomt of -fietst. Langs het parcours komt u er zo
verschillende tegen, waarvan wij een aantal gefotografeerd hebben en door elkaar gezet hebben.

FOTOVRAAG : Zet de letters van de foto’s in de juiste volgorde, volgens dewelke u de getoonde
voorwerpen tegenkomt langsheen de volledige fietstocht.
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U vertrekt aan de schuur van hoeve d’Hertefelt op de hoek van Pikstraat en Neeravert naar links. Deze
schuur maakt deel uit van een bloeiend landbouwbedrijf, maar we weten allemaal dat de
landbouwsector het de laatste jaren niet altijd makkelijk heeft. Meer een meer wetten en
regelementen dienen nageleefd te worden, allerlei drukkingsgroepen komen met eisen en ook de
Europese Instellingen moeien zich regelmatig met het doen en laten van de landbouwer. Soms vraag je
je af welke rechten de boer zelf eigenlijk nog heeft…
VRAAG 1:

1)
2)
3)
4)

Wat is het, recht van de boer?

Rij de straat “Neeravert” in
“Sint-Jozef” R
Na huisnummer “104” naar L (= kleine wegje inrijden)
Wegje rechtdoor blijven volgen tot aan de groene vuilbak en daar naar R

We rijden nu langs de kantine en terreinen van voetbalclub St. Jozef, één van de traditierijke
sportverenigingen uit onze gemeente. Achter één van de vensters in de kantine hebben wij een rebus
opgehangen.
VRAAG 2:
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Wat is het antwoord op de rebus achter het venster van de kantine van VC St-Jozef?

“Stop” L
“RS Cars” R (= voetweg 45 inrijden)
“Zone 50” L
“Achterheide” RD
“88” R
“Puurs-Sint-Amands” L (= Kruisbroeken inrijden)

Mensen trekken mensen aan, is een waarheid die al eeuwen geldt. Dit geldt ook bij het oprichten van
woningen, daar zoeken gelijkgestemde mensen elkaar op. Hoewel men soms toch wel te maken krijgt
met afwijkende woningen.
VRAAG 3:
11)
12)
13)
14)
15)

Welk huis hoort niet in deze straat?

“BTI” R
Aan huisnummer “58” RD
“uitgezonderd” RD
“A” RD
“Uitgezonderd” RD (let op: u steekt een mogelijk drukke weg over)

We hebben ondertussen de provincie Vlaams-Brabant verlaten om die van Antwerpen binnen te rijden.
Toch is deze streek gekend als Klein-Brabant. Kenmerkend zijn de verschillende waterlopen die hier
doorheen het landschap stromen.
VRAAG 4:
16)
17)
18)
19)

Hoe wordt de Grote Molenbeek hier ook wel genoemd?

“Calsterveldweg” R
“128” L
Aan het einde van de veldweg naar R
Op de vluchtheuvel na huisnummer “26” naar L
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20)
21)
22)
23)
24)

Aan het einde van de grindweg RD
“A. De Saegherstraat” RD
Aan de T-splitsing naar R
Rond het graspleintje rijden en dan naar L (= voorbij bord “spelende kinderen” rijden)
“Esdoorndreef” R

In de maand september kunnen de kinderen eindelijk opnieuw naar school. Omwille van de
maatregelen tegen corona was het voor sommigen al van voor Pasen geleden dat ze nog les in de klas
gekregen hadden. Zowel voor rekenen als voor taal kan dit nefast zijn. Bepaalde leerlingen vergaten
misschien wel wat het onderscheid tussen klinkers en medeklinkers is. Laten we daarom hopen dat code
geel kan gehandhaafd blijven en iedereen voltijds naar de klas kan blijven gaan.
VRAAG 5:

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Hoeveel verschillende klinkers vindt u hier?
Geef één van de meerkeuze-antwoorden:

a) Minder dan vier
b) Vier
c) Meer dan vier

“Turkenhof” L
“127” RD
“88” RD
Op het einde van de dreef naar R
“1900” L (= Klein Hoevedreef inrijden)
Aan het einde van de wijngaarden de veldweg R inrijden (= aan paneel “Rivierenland”)
“121” RD
“122” R
Aan elektriciteitskast “539” RD

Verder in deze straat komt u aan een kapel. We vonden al vermeldingen van een kapel op deze plaats in
het "Caertboeck" van de Sint-Bernardsabdij van 1739, maar deze werd vernield tijdens Franse
overheersing. Vervolgens werd ze heropgericht na een epidemie in 1854. De huidige rechthoekige
bakstenen kapel werd gebouwd in 1938 en hersteld in 1971. Op de voorzijde bevindt zich een
gevelsteen met engelenkop en monogram AM.
VRAAG 6:

Weet u ook ter ere van wie de huidige kapel werd opgericht?

34) Voorbij de kapel RD
35) “122” L (= grindweg inrijden en dan voorbij de slagboom blijven volgen)
U rijdt nu door een typisch broekbos, genaamd Tekbroek. Dit is het oudste groendomein van de
gemeente Puurs-Sint-Amands en een uitgelezen plek voor een mooie wandel- of fietstocht. Het gebied
is maar liefst 17 hectare groot en men vindt er in grote getallen inheemse wilgensoorten, alsook de
zwarte en gewone els. Geniet ervan…
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Als u op het einde van Tekbroek aan de straat komt, neemt u naar R
“Academie Pop-Up” RD
“DVV” L
“Uitgezonderd” R (= rode baantje voor het huis met witte crepi)
De kerk langs de rechterkant voorbij rijden
“Primeurs” L (= Hoogstraat inrijden)
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U komt nu in het verfraaide dorpshart van de gemeente Puurs-Sint-Amands en bent zowat halfweg de
fietstocht. Hier bevinden zich leuke en gezellige eet- en drankgelegenheden indien u even wil pauzeren.
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)

“Dorpshart” R
“Gemeentehuis” RD
“CC Binder” RD
“Dorpshart” RD
“Marie-Jeanne De Pauw” RD
In de bocht na het Sociaal Huis het straatje “Kimpelberg” inrijden
Aan de T-splitsing naar L
“Uitgezonderd” RD
“Ceremoniewagens” RD (= straat oversteken en het kasseipad berijden)
“125” R
Aan de ingang van het fort van Liezele naar L

Fort Liezele is één van de best bewaarde en gerestaureerde pantserforten van de Vesting Antwerpen.
Het fort dateert van begin 20ste eeuw, doorstond de twee wereldoorlogen en is nu een
vestingbouwkundige parel in een groene zone. Een groot gedeelte van het fort is ingericht als museum,
dat de geschiedenis van het gebouw en de omgeving tijdens de beide wereldoorlogen belicht. Vooraan
bevindt zich ook een gezellig café, dat luistert naar de toepasselijke naam ‘De Batterie’.
VRAAG 7:

Hoeveel moet u betalen als u met uw bubbel in ‘De Batterie’ volgende consumpties zou
nuttigen (in de assumptie dat het café effectief geopend is): een gamelleke warm
gemengd + een World’s End Tiki Spiced + een Monkey Gin met Nordic Tonic + een verse
muntthee + 2 Commandanten + (uiteraard) 3 Boon Mariage Parfait ?

Iets verder aan de linkerzijde ziet u het recent aangelegde Blotevoetenpad. Het is tweehonderd meter
lang. De bedoeling? Schoenen en sokken uittrekken en het ultieme gevoel van vrijheid ervaren. Zand,
modder, bladeren: al je zintuigen worden geprikkeld op een ondergrond die steeds verrassend anders
is! Dit is dan ook de ideale praktische proef voor dit jaar
Praktische Proef: Leg het blotevoetenpad af
Tip: op het einde aan het houten platform staat een waterpomp waar u uw voeten – indien nodig – kan
wassen.

53)
54)
55)
56)
57)
58)

Bij het verlaten van het blotevoetenpad vervolgt u het pad naast de vijver naar de linkerkant
“Station 5” L
“85” R
“130” R
“85” RD
“130” R

Wellicht is het u ook al opgevallen dat we dit jaar heel wat maneges en stallingen gepasseerd zijn.
Paarden zijn blijkbaar heel geliefd in deze streek en de eigenaars sparen kosten noch moeite om het hun
dieren zo aangenaam mogelijk te maken. Andere dieren hebben niet zoveel geluk en dienen als prooi
voor andere dieren of worden geviseerd door jagers.
VRAAG 8:

Tot wanneer is de jacht hier nog toegestaan?
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59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)

“130” L
“25” L (= de bosweg rond domein Walsingen meevolgen tot aan de straat)
“Laenenveld” RD (= de straat oversteken)
“Wolfstraat” R
Aan de T-splitsing naar L
“Stal Het Groenhof” RD (let op: u steekt een mogelijk drukke weg over)
“Aardebergstraat” R (= aan de asfaltweg)

De Lijn is de laatste jaren zeer actief in het verbeteren van het aanbod aan openbaar vervoer, maar
dient tegelijkertijd zowat elk jaar te besparen op vraag van de Vlaamse Regering. In die zoektocht naar
kostefficiëntie werd vanaf 1 september in de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands een
proefproject opgestart om de alom gekende belbus te vervangen door een meer flexibele Flexbus.
VRAAG 9:

Wanneer dient u uiterlijk uw rit op de flexbus vast te leggen als u op dinsdagochtend
om 6u wenst mee te rijden?

66) “Hoogheide” RD
67) “Ingang” L
68) “85” RD
Belgen zijn geboren met een baksteen in de maag. Deze gekende uitspraak geldt nog steeds! Getuige de
vele huizen die men vindt langs Vlaamse wegen, waarbij zowat elke eigenaar een uniek huis wenst. Dit
dankzij een specifieke bouwstijl en/of door gebruik te maken van specifieke vormen of materialen. Zo
ook de bouwheer van huis met nummer “18”, waar de traditionele baksteen in een deel van de gevel
vervangen werd door glasdallen.
VRAAG 10:
69)
70)
71)
72)
73)
74)

Hoeveel glasdallen geven licht in de woning met huisnummer “18”?

“Londerzeel-Centrum” RD
“Doofmeer” L
“Hooiveld” R
Na de bocht aan de gele huizen het padje tussen het grasveld en de groene schutting R inrijden
Volg het klinkerpad naar R
Als u op de straat komt (in de bocht) naar L

Elk Vlaams dorp heeft zijn gekende dorpsgenoten, de ene al wat opmerkelijker dan de andere. Soms lijkt
het wel of er tegenwoordig minder echt speciale dorpsfiguren rondlopen, maar als je goed toekijkt dan
vind je ze meestal toch nog wel. Ofwel krijgt zo’n dorpsfiguur een stempel opgeplakt door zijn/haar
mede-inwoners, ofwel heeft de persoon dit zelf teweeggebracht doordat hij/zij pretendeert over
bepaalde unieke gaven te beschikken, en zodoende de beste, of de mooiste, of de knapste, of de
slimste, enz… te zijn.
VRAAG 11:
75)
76)
77)
78)
79)

Wat is de voornaam van “den expert”?

“5t” RD
“Hammenecker” RD
“Breendonkstraat” RD
“Sint-Jozef” R
Deze straat volledig afrijden tot u terug aan het vertrekpunt bij hoeve d’Hertefelt komt.
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Tot slot willen we u nog uitnodigen om onze schiftingsvraag te beantwoorden. Deze heeft tot doel om
te trancheren indien de antwoorden op de voorgaande vragen tot een ex-aequo in de punten zou
leiden. Dit jaar zal het gekende bestuurslid en mede-opsteller van deze fietsrally, Rudy Verbruggen, zich
op zaterdag 5 oktober 2020 coronaproof hijsen in zijn aerodynamisch fietspakje. Hij zal vervolgens zijn
even aerodynamische fietshelm opzetten en plaatsnemen op zijn persoonlijke racefiets (full carbon!) en
het parcours van deze fietsrally volledig uitrijden, van vertrekpunt aan de poort van de schuur
d’Hertefeld tot hij als aankomst diezelfde poort kan tikken. Onderweg zal hij in één ruk en zo snel
mogelijk doorrijden, zonder te stoppen voor vragen en zonder een plas- of drankpauze in te lassen.
SCHIFTINGSVRAAG:

Hoeveel tijd (uren – minuten – seconden) zal Rudy nodig hebben om het
volledige parcours van deze fietsrally te rijden met zijn racefiets?

Door corona kunnen we u dit jaar niet uitnodigen om nog wat na te praten bij een lekkere pens of
haring. Wij hopen dit volgend jaar opnieuw te mogen doen!
Vergeet uw ingevuld antwoordblad niet binnen te leveren tegen uiterlijk 4 oktober 2020 om
middernacht. Dit kan door het te mailen naar piet.vandyck@proximus.be of door de papieren versie te
deponeren in de brievenbus van ondervoorzitter Marcel in de Breendonkstraat 105 in Londerzeel. Zo
maakt u kans op één van de mooie prijzen.
Wij danken u van harte voor uw deelname en hopen dat u met uw bubbel een aangename fietstocht
heeft beleefd.
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ANTWOORDBLAD – september 2020

Naam & Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………..………
Straat & Nummer: ………………………………………………………………………………………………...….………….
Gemeente: …………………………………………………………………………………………………………..…………...
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..……

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6

Vraag 7

Vraag 8

Vraag 9

Vraag 10

Vraag 11

Totale Score

Fotovraag

Plaats klassement

Schiftingsvraag
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