
XXL weekend 2019 
  

In 2019 vieren we de 5de editie van 
ons XXL –weekend. 

Dus trekken we van woensdag 14 tot en 
met zondag 18 augustus terug richting 

‘de roots’,  waar het allemaal begon  
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 Het Zwarte Woud 
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Het bochten paradijs van Duitsland 
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Perfect asfalt en duizenden bochten 
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Schwarzwald Hochstrasse  
233 km circuit 
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Iedereen komt aan zijn trekken 
We rijden in kleine groepjes van 7 tot 10 rijders 

 

•Snel 
•Middelmatig 
•Genieters 
 
Ook een beginnende rijder(ster) kan deelnemen en genieten. 
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• We hebben terug een superleuke gezellige locatie gevonden 
en weten zeker dat het terug een ongelooflijke reis zal 
worden.   

• De eigenaar is een motor liefhebber en heeft beloofd ons in 
de watten te leggen.  Lekker eten, goede ambiance en 
uiteraard bochtjes..vééél bochtjes. 
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Landhotel Adler biedt ons heel wat . 
• ruime kamers met terras 

• een rustige omgeving  

• en voor wie ook eens iets anders wil is er een Finse sauna, 
een Bio-Sauna, Kruidenbad, Infraroodkabine, Solarium en 
ontspanningsruimte. 
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Budget 

 

• We kunnen jullie dit aanbieden voor de prijs van €290 per 
persoon in een dubbele kamer of €370 per persoon in een 
single kamer; dit telkens op basis van half pension. 

• Inschrijven kan vanaf nu.  

• Geef ons zo snel mogelijk jouw naam en keuze van kamer 
door , indien mogelijk voor 31/12/2018. 

• graag betalen tussen 01.01.2019 en 31.01.2019 op de club 
rekening BE37 7370 4525 8728 met vermelding van uw 
naam en XXL 2019. 

 

 



 
 
 
 

          Agenda DCF 2019 
 
 
 
 
 

• Zaterdag 16 februari : Start of Season dinner party in Ouwegem. 

• Zaterdag 13 april : Rumble in the Tunnel (Zeeland). 

• Paasmaandag 22 april : Bloesemrit. 

• Woensdag 1 mei : 1 mei rit Zottegem voor een goed doel met Marnix. 

• Pinkster weekend in de eifel, 8,9 en 10 juni. 

• Donderdag 20 juni “Hot Summer Night Ride” de langste dag. 

• Buitenlandse reis van zaterdag 29 juni tot en met zondag 14 juli. 

• Eerste zondag van augustus “Migliaio di giri” (duizenden bochten) in 
Luxemburg. 

• XXL weekend van woensdag 14 augustus tot en met zondag 18 
augustus. 

 

 


