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Ritten : Augustus 2014   

              

    

 

 

     

 

 

Vakantie berichten 

 

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

 

 

 

 

Wegritten 

Za 02/08 Ruiselede   Zo 17/08 Bredene 

Zo 03/08 Ruiselede  Za 23/08 Wevelgem-Mont des Cats 

Zo 03/08 Roeselare-Kemmel Za 23/08 Koekelare 

Za 09/08 Varsenare-Kemmel  Za 23/08 Sint-Kruis  Brugge   

Za 09/08 Meulebeke  Zo 24/08 Koekelare 

Zo 10/08 Varsenare-Kemmel   Zo 24/08 Sint-Kruis  Brugge  

Zo 10/08 Meulebeke  Zo 24/08 Wevelgem-Mont des Cats 

Vr 15/08 Leffinge   Za 30/08 Wingene      

Vr 15/08 Ingooigem   Za 30/08 Tiegem  

Za 16/08 Sint-Joris  Beernem   Za 30/08 Dudzele 

Za 16/08 Bredene   Zo 31/08 Wingene 

Zo 17/08 Sint-Joris  Beernem  Zo 31/08 Dudzele 

Der is spijtig genoeg nog geen vakantie-nieuws binnen gekomen. 

 

                               
       

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Gino Debever   02 augustus 

   Jurgen Snaet   05 augustus 

   Rik Desmet   07 augustus 

    Annie Asaert   11 augustus 

   Andy De Buck   21 augustus 

   Bjorn Padot    23 augustus 

   Alexander Vansteelant   29 augustus 

    



Kampioenschap 2014         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagvoormiddag  21 september 2014 rijden de mannen  

en de vrouwen het Kampioenschap van de Gele Petjes. 

Wie mag deelnemen ? 

     - Elk lid van de Gele Petjes, ongeacht het aantal gereden  

       ritten. 

Wat houdt het kampioenschap in ? 

     - Er wordt door iedereen een individuele rit gereden. 

     - Het betreft een gepijlde rit. (Enkel Jerry kent de rit) 

     - Er is een afstand voor de vrouwen en een andere afstand  

       voor de  mannen. 

     - De afstand is niet gekend. 

     - Je geeft zelf op tegen welk gemiddelde je de rit zult  

       afleggen. 

       Degene die bij aankomst het dichts de opgegeven tijd  

       benadert is de winnaar. 

       Dus iedereen kan winnen. 

     - Om 8h30 start de eerste deelnemer, een minuut later de 

       volgende, enz. 

     - Eerst starten de mannen van groep B, dan groep A, dan 

       groep A+ en daarna de vrouwen, de volgorde binnen elke 

       groep wordt willekeurig bepaald. 

 

 Wat mag er niet tijdens de rit ? 

     - Er moet gefietst worden zonder uurwerk en zonder  

       GPS / kilometerteller. 

       (Wordt afgeplakt indien deze niet kan verwijderd worden) 

    - Men moet individueel rijden. Wanneer je iemand inhaalt, 

       dan mag je niet in zijn/haar wiel blijven hangen.  

      (Minimum 50m afstand) 

Wat is er voor de winnaars te verdienen ? 

      - Het kampioenschap gaat vooral om de eer en de titel. 

      - Nadat we dit jaar een goeie opbrengst gehad hebben  

        met onze Rally zullen we het podium bij de mannen en 

        de vrouwen letterlijk of figuurlijk in de bloemetjes zetten. 

 

Waarom inschrijven ? 

      - We vragen jullie om het inschrijvingsformulier in te  

         vullen en ons zo snel mogelijk terug te bezorgen. 

      - Op die manier kunnen we een startlijst opstellen 

         en jullie informeren wanneer jullie moeten starten. 

      - Je gemiddelde mag je de dag zelf doorgeven,  dan kan  

         je rekening houden met de weersomstandigheden. 

      - Kan je dit jaar niet deelnemen, laat het ons dan ook 

        weten. 

 

 



Sluitingsviering 2014 

               

 

  

 

Zwevezele koers 

 

 

 

BEET IT SPORT 

 

 

Hou je mailbox of brievenbus in de gaten. 

In de loop van de maand augustus zal je er de uitnodiging 

vinden naar de sluitingsviering van de Gele Petjes. 

 

Deze gaat door op Zaterdag 27 september 2014 om 19h30  

We feesten onder ons en blijven opnieuw in de gemeente. 

 

 

Op vrijdag  10 oktober 2014 houden de Gele Petjes tijdens 

“Zwevezele koers” den Drieweg open vanaf 12h tot … 

Heb je tijd om wat te komen helpen, laat het ons dan weten. 

Jullie zijn ook welkom om er ééntje te komen drinken. 

De opbrengst zal opnieuw volledig aangewend  worden om een 

deel van onze nieuwe outfit te  betalen. 

 

 

 

BEET IT SPORT shot staat in de sportwereld bekend als : 

“De natuurlijke shot, voor een schone topsport” 

Geconcentreerd Bietensap – De shot voor topprestaties 

 

Bietensap is de nieuwe trend in de sportwereld. Onderzoek 

heeft aangetoond dat nitraten in het sap van rode bieten je 

uithoudingsvermogen tot wel 16% kunnen vergroten.  

BEET-IT SPORT shots garanderen een hoog percentage nitraten 

van 400 mg per flesje. Na het succes van BEET-IT ORGANIC is er 

nu de BEET-IT SPORT met 33% meer nitraat.  

BEET-IT wordt gemaakt van biologische bieten zonder 

kunstmatige toevoegingen.  

 

BEET-IT SPORT zorgt voor een toename van de 

zuurstofefficiëntie waardoor zuurstof beter de spieren kan 

bereiken. Hierdoor neemt het uithoudingsvermogen tot 16% 

toe en treedt er sneller herstel op.  

BEET-IT SPORT heeft het Informed Sport certificaat; een 

garantie dat de producten dopingvrij zijn. 

 

Vanaf 20/07/2014 is onze Carrefour Market Zwevezele 

de alleen-verdeler voor West Vlaanderen. 

 

       



1 jaar ’t Mandeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je datjes   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

Wist je dat :   Je geen “Facebook-account” moet hebben 

om toch zaken te kunnen bekijken van de Gele 

Petjes ? Je kan er alle foto’s van de Duo-Rally 

bekijken. 

www.facebook.com/wtcdegelepetjes 

Wist je dat :  Dat de brandweer van Wingene een sportief  

evenement organiseert ter gelegenheid van 

hun 125 jarig bestaan. 

Ze nodigen alle verenigingen van Wingene en  

Zwevezele uit om deel te nemen aan dit  

evenement op 23 augustus. 

Het betreft een loopwedstrijd. 

Voor meer info zie de bijlage. 

 

Enkele Gele Petjes hebben genoten van het optreden van 

Johny Montero tijdens het vieren van het één-jarig bestaan 

van het Mandeken. 

 

 


