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Openingsrit vrouwen 

    

        

 

 

 

 

Verjaardagen 

     

 

 

Wegritten 

Za 05/04 RVV   Za 19/04 Ruddervoorde 

Za 05/04 Oostkamp  Za 19/04 Meulebeke 

Za 05/04 Bredene   Zo 20/04 Kachtem  

Zo 06/04 Oostkamp  Zo 20/04 Ruddervoorde 

Zo 06/04 Bredene  Zo 20/04 Meulebeke 

Za 12/04 Stuivekenskerke Ma 21/04 Eernegem  

Za 12/04 Zonnebeke   Ma 21/04 Staden 

Za 12/04 Oudenburg    Ma 21/04 Wevelgem 

Zo 13/04 Stuivekenskerke Za 26/04 Liège-Bastogne-Liège 

Zo 13/04 Zonnebeke   Za 26/04 Kuurne 

Zo 13/04 Oudenburg   Za 26/04 Egem 

Za 19/04 Peter Van Petegem Cl Za 26/04 Sint Andries 

Za 19/04 Amstel Gold Race Zo 27/04 Rumbeke 

Za 19/04 Kachtem  Zo 27/04 Kuurne 

     Zo 27/04 Sint Andries  

Donderdagavond 03 april worden de vrouwelijke Gele Petjes 

om 19h verwacht aan ons lokaal. Ze zullen er hun eerste rit 

van het nieuwe seizoen rijden. 

Vergeet niet dat we verhuisd zijn van lokaal. 

Jullie komen dus samen aan het “Mandeken”. 

De mannen hebben dit jaar reeds enkele weken kunnen 

genieten van het fantastische fietsweer. Heel wat anders dan 

vorig jaar. Sommige zondagen zijn er 30 Gele Petjes op 

de fiets gesprongen. 

We hopen dat jullie ook mogen genieten van dit 

voorjaarsweertje. 

We wensen jullie een tof fietsseizoen. 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Rita D’Hoore   01 april 

   Filip Vandenberghe  05 april 

   Christine Honoré 15 april 

   Rosita Rombaut 22 april 

    



Cape Argus Cycle Tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ronde komt eraan 

 

 

De Amstel komt eraan 

 

Op zondag 9 maart 2014 heeft Alain in Kaapstad  (Zuid Afrika) 

deelgenomen aan de “Cape Argus Cycle Tour” . 

Hij was er niet alleen, meer dan 35.000 deelnemers. 

Er waren ook heel wat bekenden die zich lieten opmerken in 

Kaapstad : Eddy Merckx, Marc Coucke, Luc Maes, … 

Een pittige rit, 109 km, 1300 hoogte meters en heel wat 

beaufort. 

Proficiat met je resultaat. 

 

 

 

Op zaterdag 05 april wordt opnieuw de Ronde Van Vlaanderen 

voor Wielertoeristen gereden. 

In 2014 zullen er een 9-tal Gele Petjes de “Grote” Ronde rijden :  

Alain, Dirk Spriet, Gino, Jurgen, Kris, Philippe Deloddere, Rik 1,  

Rik 2 en Tiny 

 

Momenteel zijn ze bezig met hun voorbereidingsritten, dit jaar 

hebben ze goed weer gehad om zich voor te bereiden. 

Er staan dus al heel wat km op de teller. 

 

Op zaterdag 19 april wordt de Amstel Gold Race voor 

Wielertoeristen gereden. 

In 2014 zijn er 3 Gele Petjes die zullen deelnemen aan  

deze klassieker. Het zijn Gino, Kris en Tiny. 

 



 

De “Grote rit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rally WTC De Gele Petjes 
 

       

 

 

 

 

Familienieuws         

      

We horen dat men benieuwd is om de vernieuwde parcours 

eens te bekijken. 

Niels heeft het momenteel heel druk, tijdens de paasvakantie 

zal hij alles op de website plaatsen. We plaatsen hier alvast de 

links zodat je nu al eens de parcours kunt bekijken. 

 

50 km  Zwevezele – Staden - Zwevezele   
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/1519830/fietsroute/fietsen/32ste-rally-gele-petjes-50-km.nl 

75 km  Zwevezele – Zonnebeke - Zwevezele  
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/1519309/fietsroute/fietsen/32ste-rally-gele-petjes-75-km.nl 

100 km  Zwevezele – Ieper - Zwevezele 
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/1519146/fietsroute/fietsen/32ste-rally-gele-petjes-100-km.nl 

150 km  Zwevezele – Kemmel - Zwevezele 
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/1523234/fietsroute/fietsen/32ste-rally-gele-petjes-150-km.nl 

Bezorg ons gerust jullie opmerkingen. 

Op donderdag, 01/05/2013 zouden we opnieuw onze “Grote 

rit” rijden in Oudenaarde. De zogenaamde “Superklassieker”. 

We zouden dit jaar opteren voor ofwel de 120 km 

(Oudenaarde-Oudenaarde)     

ofwel de 125 km (Oudenaarde-Roubaix-Oudenaarde)   

    

De B’s kunnen eventueel een “light-versie” rijden, er kan ook 

gekozen worden voor een rit van 55 km. 

Voor meer info : www.superklassieker.be 

Ben je geïnteresseerd om mee te gaan, laat het ons weten. 

Wacht niet tot de laatste dag om het ons te laten weten. 

Geef ons ook door naar welk parcours je voorkeur gaat. 

Eénmaal we weten met hoeveel we zullen deelnemen kunnen 

we bekijken hoe we het praktisch zullen regelen. We geven 

jullie nog meer informatie tijdens de maand april.  

Wij bieden Filip Sampers ons oprechte deelneming aan 

bij het overlijden van zijn broer. Veel sterkte voor gans de  

familie in deze moeilijke periode. 

 



Graveren fietsen 

 

 

 

 

Wist je datjes 

 

                                                       

 

   

                                     

Wist je dat :  Lena nog wat “oude” foto’s teruggevonden 

heeft ?  Niels zal ze binnenkort op de  

website plaatsen. 

We vernemen dat er opnieuw vraag is om labels te bekomen 

om op de fiets te kleven.  

Het betreft labels die je zelf op een onzichtbare plaats op je 

fiets kunt kleven. Deze labels zijn bijna onverwijderbaar.  

Er wordt dus niet meer gegraveerd in de fiets. 

Wat moet je doen ? 

Je stuurt ons een mail met volgende gegevens : 

  - Naam 

  - Rijksregisternummer (staat op de achterkant 

      van je identiteitskaart) 

  - Aantal gewenste labels 

Wij doen de rest. 



                                            

 

 

                                                      

 

Vergeet niet dat we onze ideeën/activiteiten kunnen realiseren dankzij onderstaande : 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           


