De Ronde van Altena 2021
Speciaal voor thuisblijvers en thuiskomers hebben we voor de nazomer, vanaf 15 augustus,
weer een oefenrit uitgezet. Deze keer in de ‘Kop van Brabant’, het Land van Altena. Een
prachtig gebied waar we als Baronierijders niet zo vaak komen, en toch is het een
wedstrijdgebied met veel mogelijkheden!
Het Land van Altena ligt ingeklemd tussen Maas en Merwede, tussen Biesbosch en
Afgedamde Maas. Een gebied met een rijke historie, met kastelen en met forten van de
waterlinie. De rit brengt je dichtbij Slot Loevestein. Een bijzonder jaar voor dit kasteel,
omdat precies 400 jaar geleden Hugo de Groot in een boekenkist ontsnapte uit
gevangenschap. Het kasteel is ook bekend van de tv-serie Floris. Je kunt Loevestein op eigen
gelegenheid bezoeken, kijk voor info even op www.slotloevestein.nl.
De Ronde van Altena leent zich uitstekend om je voor te bereiden voor de
najaarsklassiekers, zoals de Bredase Lions Rally (12 september) en de Brabant Grensrit (20
november). Je kunt meedoen in de Tourklasse, voor beginners en minder ervaren equipes,
of in de Sportklasse voor ervaren deelnemers. Het kaartleessysteem is voor beide klassen
pijlen-kortste-route, in de Sportklasse mét herconstructies.

Je kunt de Ronde van Altena rijden op een moment dat het jullie goed uitkomt. In het
weekend of op een doordeweekse dag. Of spreek een moment af met bevriende equipes,
om samen op te rijden. Wij maken gebruik van de Rallycheck-app. Wanneer je een controle
passeert wordt deze zichtbaar in het scherm van je smartphone. De Rallycheck-app is gratis
te downloaden in Appstore en Google Play.
Deelname kost € 17,50 voor leden en € 27,50 voor niet-leden. Meld je aan via de website.
Na overmaking van het inschrijfgeld worden de wedstrijdkaarten toegestuurd.
Je kunt de Ronde van Altena rijden vanaf 15 augustus 2021. Kort na 30 september maken we
een (tussen-)klassement op.
Overigens, wist je dat je de Ronde van d’n Ruigenhil (West-Brabant) en ook de 3 Uren rond Breda nog steeds kunt
rijden? Beide kaartleesritten staan nog tot eind 2021 open voor deelname, aanmelden via onze site
www.baronierijders.nl. Voor wanneer je eens wilt oefenen in de Sportklasse of gewoon eens een leuke route wilt
rijden met je klassieker of cabrio.

