
 
 

RSC Tienen Toertochtenkalender 2004 
 
 

Algemene info: 

 
• De maandelijkse toertocht wordt als een activiteit van de club beschouwd en is voor 

de leden dus ook verzekerd. Niet-leden kunnen mee op eigen risico. 
• De toertochten vinden enkel plaats bij droog weer. Neem bij een twijfelgeval contact 

op met Christophe (0497/40.48.28). Indien het weer ons te dikwijls parten speelt zal er 
een uitstap worden geregeld op een reservedatum. 

• We voorzien bij elke uitstap begeleiding door minstens twee monitoren per fiets of op 
skeelers en een ‘bezemwagen’ die zich stand by houdt. 

• Controleer steeds je materiaal voor vertrek… we voorzien wel een kleine 
‘pechverhelpingsdienst’ maar veel problemen kunnen worden vermeden door een 
goed onderhoud. 

• Er wordt halfweg tijd gemaakt voor een drankpauze, breng dus gerust een sportdrank 
of zo mee. 

• Als lid van RSC Tienen heb je ook toegang tot de georganiseerde toertochten van de 
andere VRB-clubs. Een kalender vind je achteraan en meer info op: 
www.rollerbond.be/disciplines/toer_2.html  



Toertocht 1: Oude spoorweg Tienen  Drieslinter/ Halen 
 

• Betonnen baantje dat de bedding van een vroegere spoorweg vormt. Vlakke weg en 
weinig kruispunten met andere straten. Ideaal als opwarmertje! 

• Afspraak op zondag 28 maart om 14u. 
• We komen samen aan de kruising met de Ambachtenlaan industriepark Tienen. 
• We vormen 2 groepen. De snelle groep vertrekt 10 min voor de trage en probeert tot 

Halen en terug te rijden (+/- 30 km). De tragere groep rijdt tot Drieslinter (+/- 12 km).  
 

 
Routebeschrijving: E40 afrit Tienen, Invalsweg richting Tienen nemen, aan het rond punt 
naar rechts (Zuidelijke Ring), 2 keer rechtdoor aan lichten, daarna aan rond punt naar links 
(Ambachtenlaan), afspraak op kruising met oude spoorweg (er staat een houten hutje). 
 
 



Toertocht 2: Baantje langs kanaal Leuven  Mechelen 
 

• Verhard pad langs het kanaal. Eveneens vlak en autovrij. 
• Afspraak op zaterdag 24 april om 14u. 
• We komen samen aan Boortmeerbeek sas 
• We rijden in twee groepen: de eerste groep rijdt tot in Mechelen (op en neer +/- 16 

km) en vertrekt eerst. Daarna volgt een tragere groep die ongeveer de helft van de weg 
aflegt. 

 

 
 
Routebeschrijving: U verlaat de E 314/A2 afrit Herent richting Mechelen. U volgt 13 km de 
Mechelsesteenweg (N26 Steenweg Leuven-Mechelen). U rijdt voorbij de werken in 
Kampenhout-sas, kruist er de Haachtsesteenweg en houdt richting Mechelen aan. Intussen 
passeert u links en rechts vele winkelketens. U rijdt verder totdat u aan uw linkerkant een 
Texaco-benzinestation en garage Vertommen ziet. Aan de eerstvolgende lichten rijdt u linksaf 
de Pontstraat in. Na een 100-tal meter arriveert u aan de afspraakplaats Boortmeerbeek-sas. 



Toertocht 3: Skeeleren op het Circuit van Terlaemen in Heusden-Zolder 
 

• Op donderdagavonden is het circuit van Zolder een trefplaats voor inline skaters uit 
heel Limburg. Het circuit is vrij toegankelijk voor alle niet-gemotoriseerde sporters. 
Een afwisslende parcours – met een paar hellingen en afdalingen – in een mooie 
omgeving. Omtrek van het circuit: +/- 4,2 km. 

• Afspraak donderdag 27 mei ofwel om 18.15u in Tienen aan de Manège, ofwel om 
19u aan de hoofdtribune op het circuit zelf. 

• Daar dit een volledig gesloten parcours is kan iedereen op zijn/ haar eigen tempo 
enkele rondjes afleggen. 

 

 
Routebeschrijving: E314 afrit Zolder (de eerste afrit na de kruising met de E313), naar links 
(Terlaemenlaan), voorbij het meertje en daarna naar rechts (parking circuit), over de parking 
en dan terug naar rechts, vervolgens naar links (toegang circuit) en de weg blijven volgen tot 
aan de hoofdtribune. 
 
 
 
 



Toertocht 4: Tocht langs de Demer in de streek van Aarschot 
 

• Tochtje langs het jaagpad aan de boorden van de Demer. Heel mooi parcours! 
• Afspraak op zondag 20 juni om 14u. 
• Op de parking van de Opel-garage aan de Nieuwlandlaan. 
• Rustige tocht langs een pad dat overwegend door fietsers wordt gebruikt. Zoals 

gewoonlijk vertrekt de snelste groep eerst voor een afstand van +/- 20 km. Even later 
vertrekt een tragere groep voor ongeveer de helft van de afstand. 

 

 
 
 
Routebeschrijving: Vanaf het Gouden Kruispunt in St Joris-Winge de N223 richting 
Aarschot nemen (ong 10 km). Aan de lichten niet afslaan naar Aarschot centrum, maar de 
N25 volgen, na 1.600 m links afslaan aan de Opel-garage. 
 



Toertocht 5: deelname aan Brussels Roller Parade 
 

• Afspraak op vrijdag 23 juli ofwel om 18.30u aan de Manège in Tienen of om 20u aan 
het vertrekpunt in Brussel. 

• Meer info volgt – je kan ook de site bezoeken: www.belgiumrollers.com/index.htm  
• Hieronder in elk geval de info van vorig jaar: 

 

Afspraak elke vrijdag op het carrefour des Attelages in het Ter Kameren bos 
 
20H00 : Onthaal en opwarming 
21H00 : Vertrek vanop het carrefour des Attelages in het Ter Kameren bos 
22H00 : Pauze aan de St Gorikshallen 
23H00 : Aankomst in het bos 
 
Hoe ter plaatse geraken dankzij Mappy: http://www.mappy.be/  

Itinéraire BRUXELLES IXELLES 
Carrefour des Attelages -> Sapinière -> Brésil -> Fr. Roosevelt -> Antoine Depage-> Pierre Curie -> Armand 
Huysmans -> av de l->Université -> Cimetière d->Ixelles-> Boondael -> Petite Suisse -> traverser G. Jacques -> 
Boondael -> Guillaume Stocq -> Alphonse De Witte -> Flagey (Belga) -> Général de Gaulle -> rue du Lac -> 
Louise (y compris les tunnels Vleurgat et Bailli) -> Stéphanie -> place Louise -> Waterloo -> porte de Hal (via le 
tunnel) -> Bd du Midi -> Maurice Lemonnier -> Anneessens -> Fontainas -> Anspach -> Borgval -> St Géry -> 
Jules Van Praet -> Anspach -> Brouckère -> Adolphe Max -> Rogier -> Jardin Botanique (en surface) -> porte 
de Schaerbeek -> Bischoffsheim -> Madou (en surface) -> Régent (surface) -> Trône (surface) -> Waterloo -> 
porte de Namur -> chée d->Ixelles -> Francart -> St Boniface -> Paix -> Arbre Bénit -> Mercelis -> Louise -> 
Châtelain -> Aqueduc -> Tabellion -> Américaine -> Page -> Aqueduc -> Mail -> chée de Waterloo -> Abbaye -
> Louise -> Diane ->carrefour des Attelages. 
Itinéraire BRUXELLES LAEKEN 
Carrefour des Attelages -> Flore -> Louise (y compris les tunnels Vleurgat 
et Bailli) -> Stéphanie -> place Louise -> Toison d->Or -> porte de Namur -> Marnix -> Trône -> Arts -> 
Madou (tout en surface) -> Astronomie -> Bischoffsheim -> porte de Schaerbeek -> Jardin Botanique -> Rogier 
-> porte Jacqmain -> porte d->Anvers -> place de l->Yser -> quai de Willebroeck -> allée Verte -> Jules de 
Trooz -> av de la Reine (y compris le petit tunnel) -> Parc Royal -> Trembles -> Robiniers -> pont Colonial -> 
Emile Wauters -> Houba de Strooper -> Jean Sobieski -> place St Lambert -> bd du Centenaire -> Atomium -> 
av de l->Atomium -> Madrid -> Parc Royal -> Reine -> Jules de Trooz -> allée Verte -> quai de Willebroeck -> 
Simon Bolivar -> Albert II -> porte Jacqmain -> bd Emile Jacqmain -> de Brouckère -> Anspach -> Jules Van 
Praet -> St-Géry -> Borgval -> Anspach -> Fontainas -> Anneessens -> Maurice Lemonnier -> bd du Midi -> 
Porte de Hal (tunnel) -> Toison d->Or -> place Louise -> porte de Namur -> chée d->Ixelles -> Francart -> St 
Boniface -> Paix -> Arbre Bénit ->Mercelis -> Louise -> Châtelain -> Aqueduc – Tabellion -> Américaine -> 
Page -> Aqueduc -> Mail -> chée de Waterloo -> Abbaye -> Louise -> Diane -> carrefour des Attelages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toertocht 6: Daguitstap langs oude spoorlijn Hoegaarden – Namen 
 

• Betonnen baantje dat zo mogelijk nog beter ligt dan tussen Tienen en Halen. Overwegend vlak. In een 
zeer mooi landschap! 

• Afspraak op zondag 29 augustus om 10u aan het begin van het baantje achter de gebouwen van de 
brouwerij. 

• De tragere groep maakt een korte uitstap tot net voorbij Jodoigne en zal omstreeks 12.30u terug 
aankomen aan het vertrekpunt in Hoegaarden (+/- 20 km). De snellere groep zal proberen zo ver 
mogelijk te geraken, het baantje loopt tot Namen! Er wordt voldoende begeleiding voorzien, zodat we 
nogmaals kunnen opsplitsen. We maken er een daguitstap van, dus misschien geraken we er wel! 
Hoegaarden – Namen heen en terug is +/- 80 km. 

 

 
 
 
Routebeschrijving: E40 afrit Tienen/ Hoegaarden, de afrit volgen richting Hoegaarden. Vervolgens de 
expressweg volgen tot aan het tweede rond punt (in het midden een groot biervat), daar naar rechts (richting 
Hoegaarden centrum). Afspraak onmiddellijk links na de gebouwen van de brouwerij. 
 



Toertocht 7: Deelname aan een georganiseerde toertocht van de 
Vlaamse Rollerbond 
 
Waarschijnlijk: 
 

11/09/04  Weilandtoertocht op Wheels 
(vershillende afstanden)  

9.30 - 13.30 Sporthal 
Wuustwezel (piste) 

Wuustwezel RSC 
Wuustwezel  

03/669 70 49 

 
Meer info op www.rollerbond.be  
 
Praktische afspraken worden later gemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toertocht 8: Skeelerpiste van Kessel-Lo 
 

• In het provinciaal domein van Kessel-Lo ligt een prachtige 400m skeelerpiste. Ideaal 
om ons toertochten-seizoen rustig te eindigen. 

• Afspraak zaterdag 16 oktober om 14u. 
• Iedereen kan op zijn/ haar tempo rondjes afleggen. Indien gewenst steken we wel een 

training in elkaar. 
 

 
 
Routebeschrijving: Aan de spoorweg in Leuven: niet de ring oprijden maar in Kessel-Lo 
blijven (aan de achterkant van de spoorweg). Weg volgen die naast de spoorweg loopt, tot aan 
de tweede lichten, daar links en onmiddellijk aan de volgende lichten rechts (Debecker-Remy 
Plein). Voorbij het plein rijden en aan het rond punt rechtdoor, deze weg blijven volgen 
(maakt een bocht naar links). Vervolgens linksaf aan winkel ‘Huis Noppen’, aan het einde van 
deze straat is een ingang van het park, als je éénmaal in het park naar rechts wandelt kom je 
bij de piste uit. 



VRB Toertochtkalender: 
 
10/02/04 Kanaalskaten (Beke - richting Gent) 

17 uur aan de brug over het Lievekanaal (St-Maurushoeve) 

Beke  Xavier Meulenberg 

0496/518 274 

    
12/02/04 Kanaalskaten (Beke - richting Gent) 

17 uur aan de brug over het Lievekanaal (St-Maurushoeve) 

Beke  Xavier Meulenberg 

0496/518 274 

    
17/02/04 Kanaalskaten (Beke - richting kust) 

17 uur aan de Stoktevijverbrug 

Beke  Xavier Meulenberg 

0496/518 274 

    
18/02/04 Kanaalskaten (Beke - richting kust) 

17 uur aan de Stoktevijverbrug 

Beke  Xavier Meulenberg 

0496/518 274 

    
24/02/04 Kanaalskaten (Beke - richting Gent of Deinze) 

17 uur aan de Lo-brug (oever Vinderhoute) 

Beke  Xavier Meulenberg 

0496/518 274 

    
18/02/04 Kanaalskaten (Beke - richting Gent of Deinze) 

17 uur aan de Lo-brug (oever Vinderhoute) 

Beke  Xavier Meulenberg 

0496/518 274 

    
02/03/04 Kanaalskaten (Beke - richting Brugge) 

17.30 uur aan de sluis van Schipdonck 

Beke  Xavier Meulenberg 

0496/518 274 

    
09/03/04 Kanaalskaten (Beke - richting Gent) 

17.30 uur aan de brug over het Lievekanaal (St-Maurushoeve) 

Beke  Xavier Meulenberg 

0496/518 274 

    
16/03/04 Kanaalskaten (Beke - richting kust) 

17.30 uur aan de Stoktevijverbrug 

Beke  Xavier Meulenberg 

0496/518 274 

    
21/03/04 Duiveketeroute - 21 km 

10 uur - info hier 

Klemskerke 

  

Wim Provoost 

  

    
23/03/04 Kanaalskaten (Beke - richting Gent of Deinze) 

17.30 uur aan de Lo-brug (oever Vinderhoute) 

Beke  Xavier Meulenberg 

0496/518 274 

    
07/05/04 Brugse Roller Parade - 7,5-15 km 

20 uur - Kon. Brugse Roeiclub - Waggelwater (verlengde Houtkaai) 

Brugge BRP 

    
15/05/04 Zandvoorde - Leffinge - 26 km 

14 uur - info hier 

Zandvoorde 

  

Wim Provoost 

  

    
04/06/04 Brugse Roller Parade - 7,5-15 km 

20 uur - Kon. Brugse Roeiclub - Waggelwater (verlengde Houtkaai) 

Brugge BRP 



    
04/06/04 Zandvoorde - Oudenburg - 32 km 

19 uur - info hier 

Zandvoorde 

  

Wim Provoost 

  

    
02/07/04 Nieuwpoort - Diksmuide - 32 km 

19 uur - info hier 

Nieuwpoort 

  

Wim Provoost 

  

    
04/07/04 Vinderhoute - 10/20/30 kml 

16 uur - info hier 

Vinderhoute 

  

Frieda Van Belle 

    
02/07/04 Brugse Roller Parade - 7,5-15 km 

20 uur - Kon. Brugse Roeiclub - Waggelwater (verlengde Houtkaai) 

Brugge BRP 

    
06/08/04 Brugse Roller Parade - 7,5 / 15 km 

20 uur - Kon. Brugse Roeiclub - Waggelwater (verlengde Houtkaai) 

Brugge BRP 

    
20/08/04 Brugge - Beernem - 26 km 

19 uur - info hier 

Brugge 

  

Wim Provoost 

  

    
29/08/04 Hoegaarden-Jodoigne (heen/terug 20 km)  

Hoegaarden - Namen (heen/terug 80 km) 

10 uur - Oude spoorweg Hoegaarden (naast de nieuwe brouwerij - 
Altenaken) 

Hoegaarden Christophe 
Vanroelen  

    
03/09/04 Brugse Roller Parade - 7,5-15 km 

20 uur - Kon. Brugse Roeiclub - Waggelwater (verlengde Houtkaai) 

Brugge BRP 

    
11/09/04 Weilandtoertocht op Wheels (vershillende afstanden)  

9.30 - 13.30 Sporthal Wuustwezel (piste) 

Wuustwezel RSC Wuustwezel  

03/669 70 49 

    
19/09/04 Zandvoorde - Sluis - 70 km 

10 uur - info hier 

Zandvoorde 

  

Wim Provoost 

  

    
01/10/04 Brugse Roller Parade - 7,5-15 km 

20 uur - Kon. Brugse Roeiclub - Waggelwater (verlengde Houtkaai) 

Brugge BRP 

 


