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Verjaardagen 

 

 

 

Openingsrit “vrouwen” 

    

Wegritten 

Za 02/04 RVV   Zo 17/04 Stuivekenskerke 

Za 02/04 Sint-Kruis  Za 23/04 Kachtem 

Zo 03/04 Sint-Kruis   Za 23/04 Ruddervoorde  

Zo 03/04 Tielt   Za 23/04 Meulebeke 

Za 09/04 Paris-Roubaix   Za 23/04 Liège-Bastogne-Liège  

Za 09/04 Oostkamp   Zo 24/04 Kachtem 

Zo 10/04 Oostkamp   Zo 24/04 Ruddervoorde 

Za 16/04 Kortemark   Zo 24/04 Meulebeke 

Za 16/04 Zonnebeke  Za 30/04 Koekelare 

Za 16/04 Stuivekenskerke Za 30/04 Kuurne: Kwaremont Cl 

Za 16/04 Oudenburg    Zo 01/05 Rumbeke 

Za 16/04 Peter Van Petegem Cl Zo 01/05 Sint-Andries 

Za 16/04 Amstel Gold Race Zo 01/05 Oudenaarde 

Zo 17/04 Zonnebeke                      (Superklassieker) 

Zo 17/04 Oudenburg    

  

Donderdagavond 31 maart worden de vrouwelijke Gele Petjes 

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

van het nieuwe seizoen rijden. 

 

De Dames Gele Petjes hebben een prachtig winterseizoen achter 

de rug. Op volgende bladzijde zie je wat beelden van hun 

laatste activiteit. 

 

We hopen dat jullie zomerseizoen ook succesvol zal zijn. 

We wensen jullie een tof fietsseizoen. 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Rita D’Hoore   01 april 

   Filip Vandenberghe  05 april 

   Christine Honoré 15 april 

    

    



De laatste winteractiviteit 

van de Dames Gele Petjes 

  

 

 

 

 

Donderdagavond 3 maart zijn er 14 vrouwelijke Gele Petjes 

naar den Bowling getrokken in Zwevezele. 

 

Het werd een drukke avond : verjaardagen vieren, kletsen, 

drinken en ... super snel en goed bowlen. 

Bij de vrouwen is er ook nog tijd om te supporteren en om 

foto’s te maken ☺   (Bedankt Annie) 

Blijkbaar zit er bij de Gele Petjes menig bowlingtalent, is het 

niet Christa ? 

Zelf zeggen ze dat er ook een paar klungelaars bij zitten, 

maar hier worden geen namen genoemd. 

Het was TOP, de sfeer zat er goed in. 

Jammer voor zij die er niet bij waren ....... 

 

Ze blikken terug op een geslaagd eerste winterseizoen, nu 

kijken ze uit naar het zomerseizoen. 

 

We horen hen wel.  

 

   

 

Bij de Gele Petjes moet er toch altijd 

ééntje opvallen hé.  ☺ 

Of was het omdat haar voetjes te klein 

waren ?   Rarara wie was het ? 



                   

    Sommigen kregen zelfs voetmassage 

            

            



           

                                                                             Er werd zelfs gebowld ook. 

 

 

            



De rit voor alle wieler-  

toeristen van Zwevezele- 

Wingene zit er op 
 

            

We bedanken de Gele Petjes die massaal deelgenomen 

hebben aan de rit voor alle Wielertoeristen van Zwevezele-

Wingene die ingericht werd door het Sportcomité van 

Zwevezele Koers. 

 

Lieven Devos zal dit echt geapprecieerd hebben, want het 

ene plezier is .... 

 

En dit alweer voor de voorlaatste maal in ons voormalig 

lokaal “Den Drieweg” die voor deze activiteit omgedoopt 

werd tot “Het Coureurke”.    

Ooit wordt het toch echt de allerlaatste maal.  � 

Van de 70 deelnemers waren er 22 Gele Petjes die deelgenomen hebben.  9 B’s en 13 andere.  

De Dames hebben het laten afweten, dat beetje motregen was er waarschijnlijk teveel aan, maar ja, 

hun seizoen moet nog beginnen hé. 

Na een rit van 135 km zijn er nog 4 Gele Petjes binnengesprongen in “het Coureurke” om deel te nemen 

aan den après-bike. 

Er waren dus 26 Gele Petjes aanwezig, niet slecht hé. Alvast een dikke merci. 

 

Toch enkele van die Gele Petjes hebben ze op de foto gekregen. Bedankt Kris. 

 

 

                



Voorbereidingsritten 
 

     

     

Net zoals vorig jaar werden er weinig foto’s gevonden van de  

voorbereidingsritten. 

Blijkbaar is er weinig tijd over om nog een fotootje te maken. 

 

We konden er toch ééntje op de kop tikken van “Dwars door  

Vlaanderen” op de Paterberg en ééntje van de 3 Gele Petjes die 

een week in het Spaanse Mojacar vertoefden waar ze 700 km en 

8200 hoogtemeters te verwerken kregen. Als beloning waren er 

2 die met de griep naar huis kwamen. 

 

 

 

 



De Ronde komt eraan 

 

Paris-Roubaix komt eraan 

     

       

De Amstel komt eraan 

 

 

 

 

Luik-Bastenaken-Luik komt eraan 

  

  
 

Wekelijkse VWB rit 

        
 

Volgende zaterdag is het zo ver. De voorbereidingsritten zitten 

er op. Na een afvallingskoers starten er zaterdag 2 april toch  

nog 9 Gele Petjes om de grote RVV te rijden.  

 

Het zijn : Bjorn, Dominiek, Filip V., Gino, Jean-Marc, Kris, 

Philippe Del., Piet en Rik Dej. 

 

We wensen hen veel succes. 

 

 

Op zaterdag 16 april wordt de Amstel Gold Race voor 

Wielertoeristen gereden.  

In 2016 zullen er 12 Gele Petjes deelnemen aan de Amstel.  

Het zijn Alain, Bjorn, Filip S., Filip V., Gino, Jean-Marc, Kris, 

Philippe Del., Piet, Rik Dej., Rik Des. en Tiny. 

 

Ze maken er een verlengd weekend van. Ze zullen kunnen 

rekenen op heel wat supporters die meegaan. 

 

We duimen voor jullie. 

Voor zij die deze klassiekers al meerdere malen gereden hebben 

en er genoeg van hebben is er natuurlijk onze wekelijkse VWB 

rit. ☺ 

 

Op zaterdag 9 april is er Paris Roubaix voor Wielertoeristen. 

 

Dit jaar zouden er opnieuw Gele Petjes deelnemen aan deze 

kasseien-klassieker. 

Rarara wie ? 

 

Op zaterdag 23 april is er Luik-Bastenaken-Luik voor 

Wielertoeristen. 

 

We weten nog niet of er Gele Petjes aan deze klassieker zullen 

deelnemen 



Rally WTC De Gele Petjes 
 

 

  
 

       

 

 

 

 

Nog 2 maanden en het is opnieuw tijd voor onze klassieker. 

We noemen het nog altijd “De Rally van de Gele Petjes”. 

Maar er werd al gedacht om er een “Classic” van te maken, 

laat ons maar weten als jullie een lumineus idee hebben om 

er een nieuwe titel aan te geven. 

 

We zijn reeds volop bezig met de voorbereidingen. 

We hebben dit jaar opnieuw alle parcours mogen aanpassen 

  - 50 km omwille van evenement in Staden 

  - 75 km omwille van werkzaamheden in Staden 

  - 100 km en 150 km omwille van evenementen in 

      Moorslede. 

De aangepaste parcours zijn reeds beschikbaar op onze 

website. 

We hebben dan ook al een overzicht gemaakt van de 

verschillende taken.  

Net zoals andere jaren stellen we vast dat de bestuursleden 

zeker geen handen genoeg zullen hebben om al die taken te 

vervullen. Dit jaar moeten we dan ook nog ons bestuurslid 

Filip N. missen, hij zal in die periode de Stelvio een kopje 

kleiner maken. 

Daarom vragen we jullie, indien mogelijk, de vraagtekens in 

onderstaand overzicht wat in te vullen.  

Laat ons zo vlug mogelijk weten als je ons wat wil helpen. 
 

1. Afhalen pijlen :  Kristof 

2. Uitpijlen rally :   1 dag werk met 3 

                                  ??? Donderdag 02/06 

                                  Rik +             ?                 +               ?           

3. Zaterdag 04/06 

      a. Controle rit met de auto : Rik 

      b. Pechverhelping : Rik 

      c. Inschrijvingstafel :   7h-14h 

                                              Kristof +             ?           

      d. Bevoorrading Zillebeke : 8h30-12h30 

                                                       Philippe V.    +              ?           

      e. Bevoorrading Passendale : 8h-16h 

                                                           Steven +             ?           

      f. Bar 

 In Bar Bestellen Bestellen 

7h – 10h           ?             Noëlla ----------------- 

10h – 13h           ?             Noëlla            ?            

13h -16h           ?             Noëlla ----------------- 

 

4. Zondag 05/06 

      a. Pechverhelping : Rik 

      b. Inschrijvingstafel :   7h-11h 

                                              Kristof +             ?           

      c. Bevoorrading Passendale : 8h-11h 

                                                           Steven +             ?           



 

 

 

 

 

 

 

Wist je datjes 

 

 

 

 

Wist je dat :   We momenteel met heel wat Gele Petjes  

zitten die aan het herstellen zijn. 

Dit is zo voor Geert, Dirk S., Marcel en Marc C.  

We hopen dat ze vlug terug op de fiets zitten. 

Wist je dat :  Er daardoor 2 tickets voor “Den Amstel” 

vrijgekomen zijn. Ken je iemand die nog op 

zoek is naar een ticket, laat het ons weten. 

Wist je dat :  Dat je je “pulle” ook op die manier kunt 

vullen. Ga misschien eerst eens oefenen bij 

Dirk Dej. 

             

Wist je dat :  Onze Willy ook over prachtige beelden 

beschikt van de RVV. De deelnemers van de 

Ronde kunnen nu misschien al eens kijken 

want tijdens de rit zullen ze misschien geen 

tijd hebben. Zie andere attachment in je mail 

Wist je dat :  Ons lokaal ’t Mandeken zal gesloten zijn 

op zaterdag 30 april en op zondag 1 mei, 

dit ter gelegenheid van het Vormsel van 

hun zoon Tristan. We wensen hen bij deze 

van harte proficiat. 

Wist je dat :  Dat Dirk Spriet nog een ticket over heeft  

voor den Amstel. 

      d. Bar 

 In Bar Bestellen Bestellen 

7h – 10h Noëlla Rita Demeyere ------------ 

10h – 13h Ingrid 

Vandevoorde 

Rita Demeyere Noëlla 

 

      e. Opkuis : Steven, Kristof, Rik 

 

5. Afpijlen rally : 1 dag werk met 2 

     Zondagnamiddag : Kristof + Steven 

                              Maandag 06/06 :     Rik +             ?           

6. Pijlen terugbezorgen Maandagavond 06/06 :  Kristof  

                



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
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