
    Ledenbrief April 2015        

 

Ritten : April 2015   
 

              

    

 

 

     

 

 

 

Openingsrit “vrouwen” 

    

        

 

 

Wegritten 

Za 04/04 RVV   Za 18/04 Peter Van Petegem Cl 

Za 04/04 Oostkamp  Za 18/04 Amstel Gold Race 

Za 04/04 Bredene   Za 18/04 Kachtem  

Zo 05/04 Oostkamp  Za 18/04 Ruddervoorde 

Zo 05/04 Bredene   Za 18/04 Meulebeke  

Ma 06/04 Eernegem   Zo 19/04 Kachtem 

Ma 06/04 Staden   Zo 19/04 Ruddervoorde 

Ma 06/04 Wevelgem   Zo 19/04 Meulebeke 

Za 11/04 Stuivekenskerke Za 25/04 Liège-Bastogne-Liège 

Za 11/04 Zonnebeke   Za 25/04 Kuurne 

Za 11/04 Oudenburg    Za 25/04 Egem 

Zo 12/04 Stuivekenskerke Za 25/04 Sint Andries 

Zo 12/04 Zonnebeke   Zo 26/04 Rumbeke 

Zo 12/04 Oudenburg   Zo 26/04 Kuurne 

     Zo 26/04 Sint Andries  

  

Donderdagavond 02 april worden de vrouwelijke Gele Petjes 

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

van het nieuwe seizoen rijden. 

 

Zoals jullie al weten. ’t Mandeken krijgt nieuwe uitbaters. 

Het zijn Gunther en Els. Ze willen wel nog wat opknapwerken 

uitvoeren aan ’t Mandeken. Ze kunnen nog niet juist zeggen 

vanaf wanneer ’t Mandeken opnieuw zal open zijn. 

We houden jullie op de hoogte. 

 

Er zal dus tijdelijk naar een ander onderkomen moeten gezocht 

worden. Om te starten wordt er wel verzameld aan  

’t Mandeken. Aan jullie om tijdens de rit te overleggen waar 

jullie na de rit er ééntje zullen drinken. Ook de mannen zullen 

een paar zondagen een alternatief moeten zoeken. 

Sorry voor dit tijdelijk ongemak. 

 

Zoals in 2014 hebben de mannen ook dit jaar reeds enkele 

weken kunnen genieten van het fantastische fietsweer.  

Elke zondag zijn er meer dan 30 Gele Petjes op de fiets 

gesprongen. We hopen dat jullie ook mogen genieten van dit 

voorjaarsweertje. 

 

We wensen jullie een tof fietsseizoen. 



Groepsfoto Gele Petjes 
 

 

 

 

Voorbereidingsritten 
 

     

    

Nu iedereen over de nieuwe kledij van de Gele Petjes beschikt 

wordt het tijd om nieuwe groepsfoto’s te maken. 

 

Ingrid zal opnieuw instaan om iedereen op de gevoelige plaat 

vast te leggen. 

 

Van zodra we een datum vastgelegd hebben zullen we die 

mededelen. 

 

De foto’s zullen we daarna op onze website plaatsen alsook in 

ons lokaal. 

 

Der is weinig beeldmateriaal binnengekomen van de  

voorbereidingsritten. Toch hebben we er een paar op de kop  

kunnen tikken met dank aan onze fotograaf. 

 

De tijd voor het grote werk is aangebroken. 

We wensen allen veel succes in de komende klassiekers. 

 

Vergeet niet dat de Gele Petjes volgende campagnes steunen : 

               

 

 



De Ronde komt eraan 

 

 

Paris-Roubaix komt eraan 

     

       

 

De Amstel komt eraan 

 

 

 

 

 

Luik-Bastenaken-Luik komt eraan 

  

  
 

 

Volgende week zaterdag is het zo ver. De voorbereidingsritten 

zitten er op. Zaterdag 04 april starten 12 Gele Petjes om de 

grote RVV te rijden. De ene starten in Brugge, de andere in 

Zwevezele. Ze zouden rond 7h samenkomen in Zwevezele. 

 

Het zijn : Alain, Dominiek, Dirk S., Filip V., Geert, Gino,  

Jean-Marc, Jurgen, Kris, Philippe Del., Piet en Rik Dej. 

 

We wensen hen veel succes. 

 

Op zaterdag 18 april wordt de Amstel Gold Race voor 

Wielertoeristen gereden.  

In 2015 zullen er niet minder dan 13 Gele Petjes deelnemen  

aan de Amstel. Het zijn Alain, Dirk S., Dominiek, Filip V., Geert, 

Gino, Jean-Marc, Jurgen, Kris, Philippe Del., Piet, Rik Dej.  

en Tiny. 

 

Ze maken er een verlengd weekend van. Ze zullen kunnen 

rekenen op heel wat supporters die meegaan. 

 

We duimen voor jullie. 

 

Op zaterdag 11 april is er Paris Roubaix voor Wielertoeristen. 

 

Blijkbaar zouden er ook Gele Petjes deelnemen aan deze 

kasseien-klassieker. 

Rarara wie ? 

 

Op zaterdag 25 april is er Luik-Bastenaken-Luik voor 

Wielertoeristen. 

 

We vernemen dat er ook sommige Gele Petjes aan deze 

klassieker zouden willen deelnemen. 

De namen zijn nog niet bekend. 



De “Superklassieker 2015” komt er ook aan 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

                 

 

 

Rally WTC De Gele Petjes 
 

 

  
 

       

 

 

 

 

Onze webmaster Niels is bezig met zijn laatste jaar “Master” 

hij heeft het dan ook enorm druk. 

Hij heeft beloofd om tijdens de paasvakantie de aangepaste 

parcours op de website te 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/2916238/fietsroute/33ste-rally-gele-petjes-50-km.nl 

75 km  Zwevezele – Zonnebeke – Zwevezele  
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/2916212/fietsroute/33ste-rally-gele-petjes-75-km.nl 

100 km  Zwevezele – Ieper – Zwevezele 
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/2944965/fietsroute/33ste-rally-gele-petjes-100-km.nl 

150 km  Zwevezele – Kemmel - Zwevezele  
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/2934530/fietsroute/33ste-rally-gele-petjes-150-km.nl 

Bezorg ons gerust jullie opmerkingen. 

 
 

Op vrijdag, 01/05/2015 zijn er opnieuw een aantal Gele Petjes 

die in Oudenaarde de “Superklassieker 2015” zullen rijden. 

We zullen er de 120 km rijden. 

(Oudenaarde-Oudenaarde)     

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. 

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.  

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Rita D’Hoore   01 april 

   Filip Vandenberghe  05 april 

   Christine Honoré 15 april 

   Rosita Rombaut 22 april 

    



Wist je datjes 

 

Wist je dat :   De Gele Petjes een uitnodiging ontvangen 

hebben van de politie arro Ieper om gratis 

een cursus wegcode te volgen. Deze cursus 

zal gegeven worden door hoofdinspecteur 

Johan Vantomme. Hij komt deze cursus geven 

in zaal de “Oude Wissel” in Zwevezele aan  

alle wielertoeristenclubs van Zwevezele.  

Deze gaat door op woensdagavond 01/04 om 

19h30.  

Tijdens de pauze bieden wij alle Gele Petjes 

een gratis consumptie aan. 

Alle daarheen. 

Wist je dat :  Onze CLUB bij de mannen 3 GROEPEN heeft. 

De A-plussers, de A’s en de B’s. 

Wist je ook dat we afgesproken hadden dat  

we ons zouden aanpassen aan de gewoontes 

van die 3 groepen. Daarmee tonen we respect 

voor elke groep. We zien het niet zitten om 

nog een vierde groep in het leven te roepen. 

Gelieve hiermee een beetje rekening te 

houden. 

Wist je dat we afgesproken hadden “Samen 

uit, Samen thuis”. Dit willen we hoog in het 

vaandel blijven dragen. Wordt er na de rit iets 

samen gedronken of wordt er nog een stuk 

verder gefietst, dat is jullie keuze. 

De zondag willen we blijven beschouwen als 

een CLUBDAG. 

Dit gezegd zijnde willen we dus niemand 

persoonlijk viseren, want we weten dat 

iedereen dit stukje tekst anders zal 

interpreteren. We bekijken alles vanuit de 

principes waar de club voor staat. Heb respect 

voor het vele werk van uw bestuur om deze 

vereniging draaiende te houden. 

Wist je dat :   We in de loop van de maand april nieuwe 

uitbaters krijgen in ons clublokaal  

’t Mandeken. 

Gunther en Els zullen eerst nog wat 

opknappingswerken uitvoeren. 

Zij zullen het bestuur laten weten vanaf 

wanneer ’t Mandeken opnieuw open zal zijn. 

Van zodra we het weten zullen we jullie zeker 

informeren. 

 

We wensen Gunther en Els heel veel succes. 

 



Wist je datjes 

 
 

Rally WTC De Gele Petjes 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
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Binnen een maand is het zover. Ons rally-weekend. 

Er zijn al verschillende leden die hun diensten aangeboden 

hebben om wat te helpen tijdens dit weekend. 

 

Op het parcours van de 150 km zullen we de zaterdag 

in Zillebeke een bevoorrading voorzien die zal bemand 

worden door Nancy en Philippe V. 

 

Voor de zaterdag zoeken we nog 2 personen die willen 

helpen tussen 10h en 13h in de “Oude wissel” 

We zijn ook nog op zoek naar 2 personen die Steven de 

zaterdag wil vergezellen op de bevoorrading in Passendale. 

Iemand van 8h tot 12h en iemand van 12h tot 16h. 

 

Voor de zondag zoeken we nog 1 persoon die wil 

helpen tussen 7h en 10h. 

 

Wist je dat :  Steven, Kristof en Rik nu zaterdag 28 maart 

   de Gele Petjes in fietskledij zullen  

   vertegenwoordigen tijdens de officiële  

   opening van de nieuwe sporthal “De Zwaluw” 

   in Zwevezele. 

 


