Freiburg, 10 Oktober 2017

Liebe Gigabike-Gemeinde,
eine spannende und die bisher wohl längste Gigabike-Saison neigt sich dem Ende zu. Auch wenn
mit der Tour of Turkey und Tour of Guangxi noch zwei Worldtour-Rundfahrten ausstehen, dürfte
sich der seit der Tour de Suisse Führende Filip Mas zu meinem Nachfolger krönen! Herzlichen
Glückwunsch!
Ich kenne die Verpflichtungen eines Siegers bei Gigabike nicht im Detail, aber ortsbedingt konnte ich
diesen sicherlich nicht in dem Maße nachkommen wie dies die bisherigen Sieger getan haben. Oder
das Gigafinish hätte in meinem heutigen Wohnort Leipzig stattfinden müssen Deshalb gilt mein
besonderer Dank an dieser Stelle Peter Samoy und Mark Vanderwegen, die (vermutlich) diese
Verpflichtungen stellvertretend für mich übernommen haben. Aber zumindest einen Teil dieser
Verpflichtungen werde ich voraussichtlich erfüllen, denn ich plane am diesjährigen Gigafinish
teilzunehmen. Ich bin schon gespannt auf einen sicherlich interessanten Abend, und freue mich dort
viele andere Radsportverrückte und insbesondere die Mitglieder von "We keken naar het Landschap"
persönlich kennenzulernen.
Viele Grüße
Sebastian

Ter verduidelijking, de achttiende (!!) Gigafinish komt er aan. Op zaterdag 25 november is het
verzamelen geblazen in Aarschot voor de traditionele afsluiter van alweer een zoveelste Gigabike
seizoen. Wie daar deel van wil uitmaken, vindt hier de nodige informatie.

Gigafinish 2017
Wat ?
Een bijeenkomst met Gigabikers (oude en nieuwe gezichten) om een namiddag en avond gezellig
over wielrennen, koetjes en kalfjes te praten. Een uitdagend wielerquizje om elkaar beter te leren
kennen. Een gesprek met een boeiende praatgast uit het wielergebeuren. Een lekkere maaltijd. De
prijsuitreiking aan de winnaars van het afgelopen seizoen.
Waar ?
Zaal VINEA in Aarschot is waar je moet wezen. Aarschot wordt volgens de lokale bevolking ook de
Parel van het Hageland genoemd. Met een degelijke GPS kom je er altijd terecht. Adres :
Poortveldenplein 7C, 3200 Aarschot. Opties om carpoolen kunnen via het 2cycle forum geregeld
worden.
Wanneer ?
Zaterdag 25 november dus, met aanvang tussen 13u15 en (ten laatste) 14u15. Het officiële einde
wordt zeker voor middernacht voorzien. Daarna is er nog volop tijd om lekker verder bij te kletsen.
Kostprijs ?
Om onze organisatie break even te houden hebben we voor het eerst sinds jaren een prijsverhoging
moeten doorvoeren. Deelname aan de Gigafinish voor het volledige programma kan voor 42,- euro
per persoon.
Hoe deelnemen ?
Inschrijven doe je via email naar gigabike@telenet.be met hoofding “Inschrijving Gigafinish 2017”.
Betaling van het inschrijvingsgeld dient vooraf te gebeuren op rekeningnummer BE88 7330 2608
4441 (IBAN), KREDBEBB (BIC) ter attentie van Peter Samoy - Barelveldweg 49, Bornem. Gelieve ‘je
naam & GigaFinish 2017' te vermelden.
Inschrijven kan in principe tot 15 november.
Nog meer weten ?
Extra vragen, stel ze gerust via mail of gooi het gewoon op het forum. Ongetwijfeld krijg je ook daar
de passende antwoorden.
En voor wie de kennis van het Duits wat beperkt is, titelverdediger Sebastian Lohse hoopt jullie allen
te mogen ontmoeten op de nakende Finish en zal met plezier de wisselbeker persoonlijk
overhandigen aan de toekomstige Gigabike laureaat.
Hopelijk tot in Aarschot.
Sebastian, Mark & Peter.

