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Ritten : Juni 2015   
 

              

    

 

 

     

 

 

De “Superklassieker” zit er op 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegritten 

Za 30/05 Rally Gele Petjes          Zo 14/06 Wevelgem  

Zo 31/05 Rally Gele Petjes     Zo 14/06 Passendale   

Za 06/06 Sijsele     Zo 14/06 Houthulst 

Za 06/06 Gullegem         Za 20/06 Beveren  

Za 06/06 Waregem            Za 20/06 Stalhille  

Za 06/06 Geluwe    Za 20/06 Heestert 

Zo 07/06 Sijsele      Za 20/06 Westkerke 

Zo 07/06 Gullegem     Zo 21/06 Beveren 

Zo 07/06 Waregem      Zo 21/06 Westkerke 

Za 13/06 Egem           Zo 21/06 Heestert    

Za 13/06 Houthulst    Za 27/06 Veldegem 

Za 13/06 Passendale   Za 27/06 Harelbeke 

Zo 14/06 Egem       Zo 28/06 Veldegem 

       Zo 28/06 Harelbeke 

       

Op donderdag 1 mei werd er slechts één Geel Petje opgemerkt 

tussen de 4.000 deelnemers in Oudenaarde. 

Het heeft dus nog weinig zin om volgend jaar opnieuw 

publiciteit te maken voor deze rit.  

 

 

                                                                               

  
 

 



Duo Rally Vrouwen zit er op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

     

 

 

Woensdag 13 mei werd de duo-rally van de dames gewonnen 

door Rika Van Daele en Marleen Ghesquiere. Onze Jerry kon 

spijtig genoeg deze rit niet uitpijlen. We hebben dan maar zelf 

een ritje uitgestippeld van 30,7 km. Blijkbaar was 130 pijlen niet 

voldoende, want er is toch één duo verkeerd gereden. Sorry. 

Bedankt voor het mooie aantal deelnemers en proficiat aan de 

winnaars. 

 

 

 

Plaats               Opgegeven gemiddelde  Te Vroeg    Te laat                    

1 Rika Van Daele - Marleen Ghesquiere 19    0’05”  

2 Rita Lambert – Nancy Deboodt  17,8     0’11”  

3 Ann Lattrez - Christa Deprouw  19     1’52”  

4 Monique Verpoot - Annie Asaert  18,5     2’06”  

5 Mia Doom - Ingrid Vandevoorde   17      2’50”  

6  Rita Demeyere – Rosita Rombaut  17,7   5’41”  

7  Rita D’Hoore - Lena Cortvriendt  16,8     6’50”  

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Frederic Neirynck  07 juni 

   Tini Peters  08 juni 

   Jerry Desendre  12 juni 

   Henriette Ketels 17 juni 

    Filip Sampers   25 juni 

    



    

 

 

                    

 

 

� Zaterdag en zondag is het zover.  

      We nodigen alle Gele Petjes uit om één van onze rally’s te rijden op zaterdag en of zondag. 

 

      We nodigen ook alle Gele Petjes uit om ons wat gezelschap te komen houden in de “Oude Wissel” 

      of op de bevoorrading in café “St. Joris” in Passendale. 

      Breng gerust je vrienden en familie mee. 

 

� We bedanken alweer Niels voor het maken van de flyer.  

      

� We bedanken Marcel die dagen aan een stuk facteur heeft gespeeld. 

      Hij heeft er voor gezorgd dat er een paar honderd 

      flyers bezorgd werden aan onze collega fietsclubs. 

 

. 

 

 

TOT ZATERDAG EN/OF ZONDAG 

Inschrijven kan vanaf 7h 

 

 

 

                                                                 

             



Groepsfoto Gele Petjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zullen onze groepsfoto maken op donderdagavond 

04/06/2015 aan ons lokaal ’t Mandeken. 

 

Ingrid zou starten om 18h30 met de individuele foto’s van de 

Dames en de reeds aanwezige Heren. De groepsfoto’s nemen we 

dan rond 19h. Dan kunnen de Dames starten voor hun wekelijks 

ritje. Daarna zal Ingrid de individuele foto’s van de Heren 

afwerken.  

 

De krant werd ook uitgenodigd zodat de Gele Petjes ook eens in 

een “echte gazette” verschijnen en zodat we daar ook wat 

publiciteit kunnen maken voor onze sponsors. 

 

We vragen dat iedereen in dezelfde uitrusting op de foto zou 

staan : korte mouw, korte boek, geen helm, geen bandana en 

geen hoofdband. 

 

We hopen dat iedereen een beetje geduld heeft zodat Ingrid de 

groepsfoto’s en alle individuele foto’s op een rustige manier kan 

afwerken. Vergeet niet dat we met 56 leden zijn, dus zoiets kan 

niet in een half uurtje afgewerkt zijn.  

 

De club zal alle aanwezige Gele Petjes een gratis consumptie 

aanbieden. 

 

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

ons lokaal. 

We weten dat het niet evident zal zijn om iedereen op de foto te 

krijgen. Mogen we jullie vragen om ons te verwittigen indien 

je om de één of andere reden niet kunt aanwezig zijn. 

Dan moeten we niet nodeloos wachten op iemand. 

Alvast bedankt. 



Fiets daguitstap Groep B  

   

                

 

 

 

Les Trois Ballons op 13/06 

 

 

 

 

 

Mont Ventoux op 20/06 

   

Op zondag 21 juni 2015 organiseren de B’s hun 

jaarlijkse daguitstap. 

De mannen fietsen, de partners kunnen meerijden 

met een auto. 

Ook de leden van de andere groepen mogen 

meedoen aan dit evenement.  

 

Vergeet niet in te schrijven tegen 12/06/2015. 

Zie flyer in bijlage. 

 

De bevoorrading voor de fietsers tijdens de rit wordt 

aangeboden door de club. 

Bij aankomst in ’t Mandeken biedt de club   iedere 

deelnemer 1 consumptie aan. 

 

Drank en eten op de stops wordt door iedereen 

individueel betaald. Volgens Philippe is het 

aangeraden om cash geld mee te hebben. 

Op zaterdag 13/06/2015 zal Filip Sampers de Gele 

Petjes vertegenwoordigen tijdens “Les Trois 

Ballons”, een klassieker van 205 km met 4.300 

hoogtemeters. Hij is momenteel serieus aan het 

trainen voor dit evenement. Ritten van 170 km zijn 

voor hem een fluitje van een cent. 

Hij gaat er voor goud, dit betekent dat hij maximum 

10h56 krijgt om dit tot een goed einde te brengen. 

 

We wensen Filip veel succes. 

Op zaterdag 20/06/2015 zal Filip Nottebaert de 

Gele Petjes vertegenwoordigen tijdens de 

beklimming van de “Mont Ventoux”. 

We denken niet dat Filip voor Goud, Zilver of Brons 

gaat maar dat hij wel gaat om boven te geraken. 

 

We wensen ook deze Filip veel succes en weinig 

wind op de “Ventoux”. 

 



Wist je datjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  Het belangrijk is om bij een fietsongeval altijd  

foto’s te maken van de schade. Als je in een  

ongeval betrokken bent met een auto, dan wordt 

je als zwakke weggebruiker altijd vergoed door de 

verzekering van het voertuig (ook al ben je in 

fout), het zij voor medische onkosten als voor 

materiële onkosten zoals kledij, bril en helm. De 

fiets zelf wordt blijkbaar niet vergoed. 

Dit is dus niet via de verzekering van  

de VWB (Gele Petjes). 

Wist je dat :  Het kampioenschap dit jaar doorgaat op  

zondagvoormiddag 20 september en de 

sluitingsviering op zaterdagavond 26 september. 

Noteer nu alvast deze data. 

Wist je dat :  Archie een prachtige en kwalitatieve dames- 

sportfiets te koop heeft ? 

Voor meer info contacteer Archie : 051/61.22.68 

 



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