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 De 33ste Rally van de Gele Petjes zit er op 

 
 

 

 

Wegritten 

Za 04/07 Bovekerke          Za 18/07 Aartrijke 

Za 04/07 Moerkerke    Za 18/07 Geluveld 

Zo 05/07 Bovekerke   Za 18/07 Sint-Kruis  

Zo 05/07 Moerkerke    Zo 19/07 Geluveld 

Za 11/07 Assebroek         Zo 19/07 Sint-Kruis 

Za 11/07 Kortrijk           Di 21/07 Koekelare  

Za 11/07 Torhout     Za 25/07 Eernegem 

Zo 12/07 Assebroek     Za 25/07 Rollegem 

Zo 12/07 Kortrijk   Zo 26/07 Eernegem 

Zo 12/07 Torhout           Zo 26/07 Rollegem 

 



 

Verslag 33ste Rally van de Gele Petjes  

                    

 

 

De 33
e
 Rally van de Gele Petjes zit er op. Het is opnieuw een succes geworden en dit 

niettegenstaande het slechte weer op zondag.  

De zondag hadden we wat minder deelnemers maar over het volledige weekend is de opbrengst 

wat groter, mede dankzij onder andere Omer. ☺ 

� We bedanken nogmaals : 

- De Gele Petjes die meegeholpen hebben met de organisatie. 

- De Gele Petjes die één van de ritten gereden hebben. 

- De Gele Petjes die ons een bezoek gebracht hebben in de “Oude Wissel”. 

- Alle wielertoeristen die één van onze ritten gereden hebben. 

 

� Enkele cijfers voor de geïnteresseerden : 

- Een overzichtje van het aantal deelnemers per dag en per afstand 

In totaal hadden we dus 491 deelnemers. (in 2014 hadden we er 548) 

  

  

Zaterdag Zondag Totaal 

150 km 82 2 84 

100 km 112 55 167 

75 km 72 36 108 

50 km 52 31 83 

Sterrit ---- 49 49 

TOTAAL 318 173 491 

 

- Een overzichtje van het aantal mannen en vrouwen over de 2 dagen (10 % vrouwen) 

In 2014 was dit 15 %, de wind zal dit jaar wel de reden geweest zijn. 

 

 Mannen Vrouwen Totaal 

150 km 84 0 84 

100 km 164 3 167 

75 km 97 11 108 

50 km 61 22 83 

Sterrit 39 10 49 

TOTAAL 445 46 491 

 

- Er waren wielertoeristen uit 78 verschillende clubs die deelgenomen hebben 

 



- Sommige clubs hebben met heel wat leden deelgenomen 

  - 53 van WTC West Vlaanderen 

 - 24 van WTC Tielt Sportief 

 - 24 van Hertetrappers Hertsberge 

 - 18 van WTC St. Michiels Trappers 

 - 18 van WTC Sint-Joris 

 - 16 van Cyclo Bike West Vlaanderen 

 - 15 van De Vrije Cyclos 

 - 13 van Sportvrienden – Bikeslippers Wingene 

 - 12 van Forza8330 Oedelem 

 - 12 van De Vrije Wielertoeristen 

 - 9 van Cycling Team La Vadrouille Zwevezele 

 - 9 van Wheels in Action Roeselare  

  - 9 van VWT De Westhinder 

 - 9 van de Trappers Wevelgem 

 - 8 van Morgentrappers Aalbeke 

 - 8 van WTC Zonnebeke 

 - 7 van WTC Beveren Sportief 

 - 7 van WTC Oostkamp Randonneur  

 - 7 van Gerowi Pittem 

 - 6 van WTC De Torhoutse Flandriens 

 - 6 van AC Sjas Patat Roeselare 

  - ………. 

- We mochten ook dit jaar de andere wielertoeristenclubs uit onze gemeente verwelkomen 

 - De Omers 

  - La Vadrouille 

  - Zeswege 

- Onze rally bood de deelnemers de keuze uit 4 parcours 

  - 50 km   

 - 75 km   

 - 100 km   

 - 150 km  

     De omleiding in Staden viel bij de meesten in de smaak. 

 

- We moesten alweer onze parcours aanpassen omwille van wegwerkzaamheden en 

wielerwedstrijden. 

  - Staden 

 - Westrozebeke 

 - Roeselare (De Ruiter) 

 

- We kregen heel wat positieve reacties op onze 2 bevoorradingsposten 

 - In Zillebeke hadden we een nieuwe bevoorradingsplaats. 

   � Deze werd bemand/bevrouwd door Nancy en Philippe Vienne 

          onder hun Etixx tentje. 

 - In Passendale in café Sint Joris was de andere bevoorradingplaaats. 

   � Deze werd bemand door Steven, Dave en Filip Nottebaert. 



- We hadden dit jaar opnieuw onze bevoorrading wat uitgebreid 

 - Muesli repen 

  - Wafels 

 - Peperkoek 

  - Cake 

 - Bananen 

 - Appelsienen 

 - Water om drinkbussen te vullen 

 - Etixx sportdrank 

 

- Onze terras aan de Oude Wissel bleef leeg op zondag. Spijtig genoeg kunnen we niets 

veranderen aan de weersomstandigheden, zelfs niet met een weerman in onze club. 

 

- Ook dit jaar hadden we opnieuw af te rekenen met 2 valpartijen  

  - Op dezelfde plaats van vorig jaar is ons Geel Petje Johan Ide gevallen. 

     Hij viel bijna in de armen van onze reporter die ter plaatse was om foto’s te maken. 

     Uit de RX-foto’s viel de schade mee. 

   
 

 - Een kwartier later viel Carine Vanbrabant op dezelfde plaats. Voor Carine was het heel 

    wat erger. Een ernstige elleboog kwetsuur, 3 breuken, een beentje verschoven en  

    2 spillen erin. De zondagnamiddag werd ze al geopereerd. Carine had er juist een  

    revalidatie van 3 maanden opzitten, ook na een breuk aan dezelfde arm, de maandag 

    moest ze normaal opnieuw beginnen met werken. Da’s echt pech hebben. Nadien  

    hoorden we dat ze familie is van de vrouw van Archie. 

 

 - We wensen de “gevallenen” een spoedig herstel. 

 

- We hebben het gemeentebestuur van Hooglede op de hoogte gebracht van hun 

fietsonvriendelijk rond punt aan “De Geite”. De maandag na de Rally zijn de Burgemeester en 

de Schepen van Openbare Werken ter plaatse geweest. Ze hebben beloofd om er iets aan te 

doen. Ze zullen bijkomende borden plaatsen en ze zullen de boordsteen laten afslijpen? 

Wij hebben hen laten weten dat dit rond punt volgend jaar niet meer zal opgenomen 

worden in oze parcours. 

 

- De foto’s van het Rally-weekend kan je terugvinden op onze facebook-pagina : 

www.facebook.com/wtcdegelepetjes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- De vrijdag voor onze rally was er iemand die het parcours van de 150 km verkend heeft met 

de fiets. Hij stelde vast dat alle pijlen en A3-waarschuwingsborden verdwenen waren in 

Voormezele, Zonnebeke en Passendale. 

 

 - Je vraagt je soms af wat die mannen met die Gele autotjes doen. 

    

- Wij weten het ondertussen. De vrijdagochtend hebben ze al onze bepijling      

   weggenomen in Zonnebeke en Passendale. Vier dagen was blijkbaar te lang en dit  

   niettegenstaande we een vergunning hadden. Ziehier hun buit die we net op tijd nog   

   konden recupereren. 

   

� Besluit : 

- We kregen opnieuw heel wat positieve reacties : 

 - Mooi parcours langs landelijke wegen 

 - Goed uitgepijld 

  - Goede bevoorrading in Zillebeke, Passendale en Zwevezele 

 - Parcours beschikbaar op website 

 

- De enige negatieve reactie die we kregen : 

  - De zondag was het rotweer 

 

- De zondag zijn er zelfs 2 wielertoeristen uit Heist-op-den-Berg (Antwerpen) die 

speciaal naar Zwevezele gekomen zijn om de rit van 150 km te rijden. 

Zelfs met dit rotweer vonden ze het SUPER. 

 

- Het is nu weer aan de Gele Petjes om de clubs die aan onze rally deelnamen te steunen als  

zij een rally inrichten. 

Dus allen daarheen met de “Stempelkaart”.  

Wij bekijken de statistieken van de clubs die naar onze Rally komen. 

De andere clubs doen dit ook en soms krijgen we al eens een mailtje met “Spijtig dat we 

slechts 3 Gele Petjes gezien hebben, wij waren er met 15 ....” 

Wij weten hoeveel tijd en energie elke club steekt in het organiseren van een rally. 

Dus probeer ook eens hun werk te respecteren. 

Een uitgepijlde rit rijden is altijd gemakkelijker dan dat je zelf de weg moet zoeken. 

En vergeet niet : “Het ene plezier is het andere waard”. 

 



De Groepsfoto zit er op 
 

 
 

Op donderdagavond 04/06/2015 werden de groepsfoto’s en 

individuele foto’s gemaakt. 

 

We weten dat het voor velen van jullie niet evident was om er  

op tijd te geraken. Van de 58 leden waren er 52 aanwezig, dit is 

een succes. Van harte bedankt. 

We bedanken Ingrid, ze moest er zelfs haar eigen rit voor 

opofferen. 

 

               

   

                      

 

Er werden ook 

individuele foto’s 

gemaakt. 

 

Rarara wie is dit ? 



Les Trois Ballons zit er op 

 

 

 

Op zaterdag 13/06/2015 heeft Filip Sampers GOUD behaald 

tijdens “Les Trois Ballons”, een klassieker van 205 km met 

4.300 hoogtemeters.  

Hij heeft de klus geklaard in 8h22’ 

Zijn limiettijd was 9h40. 

 

Proficiat Filip.     Veel leesplezier met zijn verslag. 

 
Op zaterdag 13 juni was het dan zover, mijn “klassieker” van het jaar stond ook op het programma “Les 

Trois Ballons” – 217 km – 4300 hoogtemeters. 

Vrijdag om 5u werd ik samen met nog 23 ingeschrevenen verwacht bij Velotour in Harelbeke. 

De bus met aanhangwagen stond klaar om alles in te laden en om 6u volgens plan te vertrekken richting 

Epinal in de Vogezen. 

Daar had Velotour een hotel voor 2 nachten geboekt voor ons, op een 60 tal km van de startplaats Luxieul-

Les-Bains. 

Mijn medereizigers kwamen vanuit zowat overal : Oost-Vlaanderen, Antwerpen,… en 

7 West-Vlamingen, de ene net zoals ik voor de eerste keer, de andere reeds voor de tweede, derde of zelfs 

vierde keer. 

Rond 13u30 kwamen we ter plaatse aan, de kamers werden verdeeld en na installatie werden we terug 

verwacht bij Serge van Velotour voor een zelfgebakken pannekoekske. 

De fietsen werden gelost en voor wie zin had kon nog wat losrijden maar samen met nog enkelen verkoos 

ik dit niet te doen, ‘s anderdaags konden we nog genoeg fietsen dachten we. Met het goeie weer werd er 

buiten wat gebabbeld, vooral over de rit die ons te wachten stond en leerden we elkaar wat beter kennen. 

Ondertussen was Sabrina van Velotour terug van de inschrijving met onze nummers. 

Deze werden bevestigd en fietsen terug in de aanhangwagen geladen, klaar voor hun werk morgen, al zou 

het grootste deel wel van ons moeten komen dacht ik. Na het avondmaal, met hoe kan het ook anders 

pasta, gingen we allen vroeg slapen want we werden reeds om 4u45 aan het ontbijt verwacht, vertrek 

gepland om 5u30 richting startplaats. 

Toen ik na een onrustige nacht naar buiten keek zag het er niet goed uit, de regen viel met bakken uit de 

hemel. Niet onbegrijpelijk was het tijdens het ontbijt en erna op de bus nogal stil, de moraal zat zowat 

onder de zetels bij iedereen. 

Maar ongelofelijk maar waar, het stopte met regenen op het moment dat de bus parkeerde op de plaats 

waar deze zou blijven staan gedurende de ganse dag. We stapten uit, het was geen koud, we zagen het 

allemaal opnieuw zitten. Samen met nog enkelen reed ik richting start en met een goeie 4000 tal 

vertrekkers kan je wel denken dat het druk was in het kleine dorpje. 

Ik had me voorgenomen me niet te mengen in de grote drukte, rustig van start te gaan en vooral te 

genieten van deze rit. De regen bleef gelukkig weg en daar gingen we dan, voor “de” rit waar ik toch voor 

had getraind. Na een redelijke vlakke 20 km aan een goed tempo werd er plots toch naar de kleinere 

versnellingen geschakeld, oeps, nu al die eerste col ? 

Die was toch maar na 35 km zoals er op mijn spiekbriefje staat die ik op mijn fiets had geplakt ? Nee dus, 

dit zijn gewoon maar aanlopers want een hoogteverschil van 4 à 500 meter noemen ze hier natuurlijk geen 

col ! 

Op naar de eerste echte dan : Col des Chevrères  9,7 km naar 916 m, een smeerlapke vertelden enkelen 

gisteren nog. En ja dat was het, met sommige stukken op het einde van 11 % en 9 % kon deze direct tellen 

als opener, maar bon, goed verteerd en hartslag redelijk onder controle. Na een pittige afdaling, wat 

lichterlopende stukken in groepjes, een extra bevoorrading van Velotour, op naar de Ballon d’Alsace 16,3 

km naar 1065m. 

Opnieuw eigen tempo zoeken en de hartslag wat in de gaten houden. Deze beklimming was wel mijn ding, 

gelijkmatig oplopend, vlot naar boven gevolgd door een hele mooie afdaling. Naar de voet van de Col du 

Hundsbruck dan 8,7 km – 748m met de top op een reeds gefietste 100 km, een toffe met wat afwisseling, 

weerom in een prachtige omgeving. 

 



Dan doet het deugd om toch tijd te kunnen nemen om wat rond te kijken. Na deze te hebben afgedaald 

was de Grand Ballon aan de beurt 16,2 km naar 1343m, meteen ook de hoogste die te vinden is in de 

Vogezen. Het beloofde een nijdige klim te worden, ook met de kilometers die we al in de benen hadden. 

Het is een constante van ingehaald worden en anderen inhalen, iedereen zoekt zijn ideaal tempo. Ik rij een 

stuk mee met iemand die blijkbaar ervaring heeft. Veel wordt er nooit gebabbeld, enkel hoor ik ervan dat 

de laatste 3 kilometer de lastigste zijn en hij had gelijk ! 

Hier heb ik het toch even moeilijk en ik hoor achteraf dat ik zeker niet de enige ben. Maar bijna boven 

wacht de beloning, de zon komt erdoor en hier heb je meer dan een prachtig zicht over de Vogezen.  

Boven neem ik even de tijd voor een sanitaire stop, niet iedereen kan zeggen dat hij op de Grand Ballon 

geplast heeft hé. Na opnieuw een behouden afdaling (al geeft de Garmin achteraf toch een maximum van 

85 km/h aan) rij ik in een klein groepje naar onze bevoorrading in Kruth na ongeveer 150 km. 

Serge heeft zijn openluchtwinkel geïnstalleerd aan het kleine kerkje daar, drinkbussen vullen, banaantje en 

gelleke eten. Nog wat in de zakken mee en wanneer een mooie groep aankomt pik ik opnieuw in.  

Lang blijft de groep niet samen want meteen rijden we de Col d’Oderen op 7,3 km – 884m, mooi tussen de 

bomen. Als we gedacht hadden dat we het na deze laatste wat hadden gehad, dook er plots nog eentje van 

een kilometer of 3 op. 

En dan vooral aan km 185, rijden we na een lang recht stuk plots rechtsaf een kleine weg steil omhoog. 

Voortdurend gaat de weg op en af met hele steile stukken. Dit zou niet meer stoppen tot aan km 200 naar 

een hoogte van 590 m. 

Het land van de 1000 meren wordt dit genoemd. De snelheid op sommige stukken ligt niet hoger dan 6 à 7 

per uur, dus voldoende tijd om eens links en rechts te kijken. ☺ 

Boven staat een vriendelijke hollandse mevrouw ons moed in te roepen “nog een duwtje en dan is het 

alleen nog genieten”. Ja, ondanks de lastigheid had ik dit de vorige 200 km ook al gedaan ! 

De laatste 15 km zijn licht aflopend ( eindelijk ) tot aan de finish. Enkelen sporen nog aan om wat te 

koersen maar ik laat het aan mij voorbijgaan, ik heb het wat gehad. 

Ik klok af op een rijtijd van 8u22 ( 8u34 met pauzes inbegrepen ) en ben meer dan tevreden. 

Tijd en gouden diploma is al bij al relatief want het belangrijkste blijft, de rit op een deftige manier 

uitgereden te hebben zonder pech, en als ik zie dat ik dit heb kunnen doen aan een gemiddelde hartslag 

van 145 is mij dit zeker gelukt. 

Na de rit verzamelen we opnieuw bij de bus waar op iedereen gewacht wordt bij een lekkere pasta en een 

pintje, allen met hun eigen verhaal over de rit. 

Nadat we voltallig zijn vertrekken we met de bus naar het hotel en het is opvallend rustig, iedereen is 

afgemat. 

Bij aankomst een deugddoende douche en een avondmaal waarbij er natuurlijk nog wat bijgepraat wordt. 

Na het eten blijft er opvallend weinig volk zitten, met een 5 tal drinken we toch nog een biertje maar daar 

blijft het ook bij, iedereen is blij om naar bed te kunnen gaan. 

’S anderdaags worden we om 7u aan het ontbijt verwacht om te kunnen vertrekken om 8u richting huis. 

Alles verloopt volgens plan en met een pauze over de middag rijden we om 14u15 terug Harelbeke binnen. 

Valiezen worden opnieuw gelost en de fietsen uit de speciale aanhangwagen gehaald, het verloopt heel 

vlot. 

Ik neem afscheid van mijn meegereisde fietsfanaten, sommigen kom ik mogelijks ooit nog eens tegen, 

anderen waarschijnlijk nooit meer, maar er zaten heel wat toffe gasten tussen. 

Ik rij richting Zwevezele met een grote voldoening, dat ik dit meegemaakt heb en eerlijk gezegd, dit smaakt 

eigenlijk wel naar nog eens, het mag gerust iets anders zijn. 

Eén ding wil ik zeker nog kwijt : de organisatie van en met Velotour was uitstekend en ik hoorde van de 

anderen ook alleen maar goeie commentaren ! 

Dit is zeker voor herhaling vatbaar en is zeker een aanrader. 

 

Vele Fietsgroeten, 

Filip 

 



De Mont Ventoux zit er op 

   

 

 

 

Op zaterdag 20/06/2015 heeft Filip Nottebaert de Gele 

Petjes vertegenwoordigd tijdens de beklimming van de 

“Mont Ventoux”. 

Filip heeft de rit van 131 km goed volbracht. 

Ons aller Eddy Merckx gaf op 70-jarige leeftijd het startschot 

aan meer dan 1.000 deelnemers. 

Onze Filip werd niet van zijn fiets geblazen zoals minister 

Joke Schauvliege. 

 

We wensen ook deze Filip proficiat. Hij bezorgde ons  

onderstaand verslag. 

 

Ik heb even 4 dagen geleefd zonder internet en met de 

focus op de fiets en... la douce france 

Woensdagavond 27/06/2015 ben ik om 22h samen met 2 

vrienden met de wagen vertrokken. 

Donderdagmorgen om 8h arriveerden wij ter plaatse in 

Venasque. In de namiddag hebben we een prachtige rit 

gereden via de Gorges de la Nesque (een aanrader !!). 

72 km - 750 hoogtemeters om even op te warmen. 

Vrijdag hebben we dan richting Malaucène gereden waar 

we dienden in te schrijven. Daarna hebben we een lus van 

de “Vintoux” gereden. Een lusje van 40 km en 720 

hoogtemeters en voornamelijk wijn proeven. 

De zaterdagmorgen stonden wij (na een glas wijn te veel) 

om 6h30 aan de officiële start met 1165 ingeschreven om 

onze grote rit (la Cannibalette) 131 km - 3525 

hooogtemeters te rijden. De eerste beklimming via Bédoin 

was hevig, maar heb ik goed verteerd. Bovengekomen 

werden wij letterlijk van de fiets geblazen. Om 10u werd 

beslist om de top af te sluiten. 

Vervolgens ging de rit via Sault naar beneden waarna we col 

de l'Homme Mort voorgeschoteld kregen. Een saaie 

beklimming van 5 km met weinig afwisseling en veel rechte 

stukken. Vervolgens ging de rit via col d'Aulan.  

Een col van 2 km, de naam col niet waardig waarna we 

terugreden via een prachtige vallei (aanrader !) naar Sault 

om vanaf daar een tweede maal de kale berg te bedwingen. 

In vergelijking met Bédoin een makkie, maar de kilometers 

begonnen toch wel door te wegen. 

Uiteindelijk stond ik om 15h45 moe, maar voldaan, terug in 

Bédoin.  

 

De voorbereiding met de Petjes en de Sepapkes heeft 

gewerkt.  

 

Groetjes 

Filip N. 



De Fiets daguitstap zit er op 

 

 

 

Op zondag 21 juni 2015 organiseerden de B’s hun jaarlijkse 

daguitstap, ook de niet-B’s kregen de mogelijkheid om deel te nemen. 

Om 8h zijn ze met 13 onder een grijze hemel vertrokken. Ze werden 

begeleid door de volgwagen van onze ere-voorzitter Sidon, samen met 

onze fotografe Ingrid. 

Iedereen had zijn regenvestje in de achterzak zitten, gelukkig hebben 

we het op geen enkel moment nodig gehad. 

Na ongeveer 50 km arriveerden we in Ramskapelle, tijd voor de 

bevoorrading en een lekker pintje in het Canadees museum 

“ForFreedom”. 

Via Knokke, Sluis en Damme kwamen we rond 12h15 aan in restaurant 

“’t Veldzicht”. We hadden er dan al 90 km opzitten. De vrouwtjes 

waren al bezig met aperitieven. Ook wij mochten genieten van een 

aperitiefje. Het eten was er lekker en we werden vlot bediend. 

Rond 14h vertrokken we opnieuw richting Damme, er was al wat  

meer volk op de been dan toen we er ’s morgens passeerden. 

We reden in het zonnetje richting Oostkamp. Op het terras van 

“Stuyvenberghe” werden we opgewacht door onze vrouwtjes. 

We konden er in het zonnetje genieten van een paar pintjes. 

Daarna trokken we naar ons volgend terraske. Het werd dit van  

Els en Gunther in ons clublokaal.  

Er werd nog wat nagekaart over de geslaagde daguitstap. 

Ook de niet-B’s hadden er van genoten, ze hadden nu tenminste eens 

kunnen genieten van het landschap, anders komen ze altijd thuis met 

dat ene beeld : het achterwiel van degene die voor hen rijdt. 

De ene bleef al wat langer hangen dan de andere, de laatsten kregen 

zelfs nog een accordeon optreden aangeboden. 

Onze ere-voorzitter Sidon kon op het terras ook nog wat verhalen 

uitwisselen met ex-beroepsrenner Willy Vanneste. Willy begon bij de 

nieuwelingen toen Sidon stopte met koersen. 

 

Bedankt aan : 
- Philippe en Erny die deze daguitstap organiseerden, die het parcours  

  uitstippelden en die vooraf de stopplaatsen opzochten. 

- “Nonkel” Sidon, onze sportdirecteur die ons de volledige rit gevolgd  

   heeft. 

- Ingrid, die alles vastgelegd heeft op de gevoelige plaat. 

- De vrouwtjes die er bij waren en ons in de watten hebben gelegd. 

- Degene die meegefietst hebben. 

- Het bestuur van de Gele Petjes. 

We hoorden dat er al plannen gesmeed werden voor volgend jaar. 

We kijken er al naar uit. 

 

De foto’s kun je binnenkort bewonderen op facebook en op onze 

website. 



Wielertoeristenkoers in Ardooie   

 

      

Onze Sponsor, Fietsen Scheldeman, is ook Sponsor van 

de Toeristenkoers in Ardooie. 

Hij nodigt de Gele Petjes uit om op zaterdag 

09/08/2015 deel te nemen aan deze Toeristenkoers. 

 

Het is enkel voor Wielertoeristen, niet voor 

Vergunningshouders bij de Wielerbond of Nevenbond. 

 

Laat ons weten indien je aan die koers wil deelnemen. 

Als je er aan deelneemt hou het dan veilig want een 

koers is en blijft een koers. 

 

                             

                              



Vakantie 

 

 

 

 

Kampioenschap         

 

 

 

Sluitingsviering 

            

 

Verjaardagen 

     

 

Wist je datjes 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Niels Algoedt   15 juli 

   Dave Van Cauwenberghe 21 juli 

   David Decoutere   21 juli 

   Filip Nottebaert    24 juli 

    

Voor de meesten van ons breekt ook de verlofperiode aan, 

tijd dat we onze batterijen opnieuw wat kunnen opladen. 

 

Stuur ons een foto van jullie fietsescapades of andere toeren, 

we plaatsen die dan in onze volgende ledenbrieven. 

 

We wensen allen een deugddoend verlof. 

  

       

       

Ben je niet vergeten om de datum van de Sluitingsviering 

te noteren ?   Zaterdag 26 september 2015 

 

In onze volgende ledenbrief zal je de uitnodiging vinden. 

 

Noteer nu reeds de datum van ons kampioenschap. 

Op zondagvoormiddag  20 september 2015 rijden de mannen  

en de vrouwen het Kampioenschap van de Gele Petjes. 

In onze volgende ledenbrief geven we wat meer uitleg. 

 

Wist je dat :  We bij de Dames opnieuw een nieuw lid 

mogen verwelkomen. Het is Tania Werbrouck. 

 

Wist je dat :  We ook een nieuw bestuurslid mogen 

verwelkomen. Filip Nottebaert heeft zijn 

diensten aangeboden. We zullen die goed 

kunnen gebruiken. 



Wist je datjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  De Gele Petjes op vrijdag  9 oktober 2015 

   tijdens “Zwevezele koers” den Drieweg zullen 

   openhouden 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. 

    

    

 

Wist je dat :  De Omers een eigen fiets hebben laten maken. 

     

 



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

 

 

 

                     

                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
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