
05/04 > OPENINGSRIT OESTERMONDAYS

03/05 > SPECIAL EDITION OESTERMONDAYS

07/06 > SPECIAL EDITION OESTERMONDAYS

05/07 > SPECIAL EDITION OESTERMONDAYS

KALENDER 2021
21/03 > Zondag

RONDJE ZEELANDBRUG (CHALLENGE)*
Afhankelijk van de maatregelen rijden we in waaiers of in je eigen
bubbel 150 km door het mooie Zeeland.

24/04 > Zaterdag

EPIC 200 (MTB)
Vanuit Maredsous kies je voor 50, 100 of maar liefst 200 kilometer
mountainbiken. Klaar voor deze offroad uitdaging?

09/05 > Zaterdag

EPIC 300 (ROAD)
Vanuit Kluisbergen rijden we de eerste 200km in groep, de laatste 
100km is uitgepijld en wie wil kan dan all-out gaan.

22-23-24/05
RONDE VAN BELGIË
Een all-in fietsweekend in de Belgische Ardennen voor gepassioneerde 
amateurs. Jullie fietsen, wij doen de rest!

17-18/06
PLUGPLUG THE WEEKEND 1
Een all-in fietstweedaagse in de Hoge Venen voor gepassioneerde 
gravellers & mountainbikers. Jullie fietsen, wij doen de rest!

19-20/06
PLUGPLUG THE WEEKEND 2
Een all-in fietstweedaagse in de Hoge Venen voor gepassioneerde 
gravellers & mountainbikers. Jullie fietsen, wij doen de rest!

25/06 > Vrijdag

WIELERWEDSTRIJD KALMTHOUT ‘HEUVELO’
Wedstrijd voor liefhebbers: traditioneel de koers met het meeste publiek 
en de meeste sfeer uit heel de omgeving.

26/06 > Vrijdag

RONDJE BIESBOSCH
Met je vrienden kies je een waaier van je eigen niveau. Over de
Oesterdam rijden we richting natuurpark ‘De Biesbosch’.

31/07 - 01-02/08
RIDE FOR THE CURE VOGEZEN 
Fietsen voor het goede doel ‘Think Pink’. Drie dagen genieten van al het
moois dat de Vogezen te bieden heeft.

05/09 > Zondag

RONDJE VALKENBURG 
Vanuit Tongeren gaan we op zoek naar hoogtemeters in Nederlands 
Limburg. Op het menu: een reeks onbekende parels!

03-04-05/09
RONDE VAN BELGIË 2021 OFF ROAD 
Een all-in fietsweekend in de Belgische Ardennen voor gepassioneerde 
mountainbikers. Jullie fietsen, wij doen de rest!  

TBC
BIKEFESTIVAL
De ideale combinatie tussen een festival en een fietsdriedaagse.
Meer info volgt snel.

03/10 > Zondag

RONDJE SPIJKENISSE *
Beuken in de wind doorheen het prachtige Zeeland. Je vertrekt in
waaiers voor een epische tocht van 240 km.

07/11 > Zondag

PLUGPLUG HAGELAND 
Laat je verrassen door al het moois dat het Hageland te bieden heeft. 
Ideaal voor de gravelbike, maar ook uitdagend voor de MTB.

TBC
POP-UP EVENTS
Afhankelijk van de maatregelen voorzien we nog extra events,
challenges of social rides.
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09/08 > SPECIAL EDITION OESTERMONDAYS

13/09 > SLUITINGSRIT OESTERMONDAYS

We brachten onze eigen koffie op 
de markt: Café Copain Cycling 

Roast. Die zal je kunnen proeven 
op onze events en je kan hem 
kopen via www.cafecopain.cc

Op ons routeplatform
www.deparcoursbouwer.cc vind je 

de mooiste kwalitatieve fiets-
routes in de Benelux die je heel het 

jaar door kan rijden met je gps.

Social rides

www.countmein.cc

*Rondje Zeelandbrug en Spijkenisse switchen éénmalig van datum, zo heeft ons meest populaire event Rondje Spijkenisse het meeste kans om door te gaan in normale vorm.
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