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Wielertoeristenkoers in Ardooie   

 

      

 

Tijdrit in Hooglede 

          

Wegritten 
Za 06/08 Ruiselede   Za 20/08 Sint-Joris (Beernem) 
Zo 07/08 Ruiselede  Za 20/08 Bredene 
Zo 07/08 Roeselare-Kemmel Za 20/08 Wevelgem-Mont des Cats 
Za 13/08 Meulebeke  Za 20/08 Kortrijk 
Za 13/08 Heule   Zo 21/08 Bredene  
Zo 14/08 Meulebeke    Zo 21/08 Sint-Joris (Beernem) 
Zo 14/08 Heule   Za 27/08 Koekelare  
Ma 15/08 Moere  Zo 28/08 Aalbeke 
Ma 15/08 Ingooigem    Zo 28/08 Koekelare 
Ma 15/08 Heule    
 

Onze Sponsor, Fietsen Scheldeman, is opnieuw Sponsor 
van de Toeristenkoers in Ardooie. 
Hij nodigt de Gele Petjes uit om op zaterdag 
13/08/2016 deel te nemen aan deze Toeristenkoers. 
http://www.wezefeesten.be/programma/koers/ 

Het is enkel voor Wielertoeristen, niet voor 
Vergunningshouders bij de Wielerbond of Nevenbond. 
 
Als je er aan deelneemt hou het dan veilig want een 
koers is en blijft een koers. 
 
Dit jaar zullen o.a. Filip Sampers en Filip Vandenberge 
er de Gele Petjes vertegenwoordigen. Wie nog ? 

Op zaterdag 03/09/2016 organiseert WTC WOT (Warden Oom Trappers) 
in Hooglede voor de 7de maal een Trio-tijdrit. (Vanaf 13h) 
 
Het is een tijdrit over een afstand van 16 km (2 rondes van 8 km).   
De deelnemers vertrekken vanop een professioneel startpodium  
op een volledig verkeersvrij parcours.  
Ieder team of deelnemer wordt voorafgegaan door een motard.  
Alle kruispunten zijn voorzien van seingevers. 
 
Er is al één team “Gele Petjes” dat zal starten.  
Het zijn Gino, Filip Sampers en Filip Vandenberge. Wie nog ? 
Vergeet niet om tijdig in te schrijven via hun website. 

Voor meer info : http://hooglededuoclassic.be/ 



Kampioenschap 2016         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagvoormiddag  18 september 2016 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 Rik Desmet 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. 
      - Het podium bij de mannen en de vrouwen zal letterlijk of  
         figuurlijk in de bloemetjes gezet worden. 
 
Waarom inschrijven ? 
      - We willen 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. 
 
Wanneer / hoe inschrijven ? 
      - Vanaf 01/09/2016 kan je inschrijven. 
         Verwittig iemand van het bestuur. 
      - Laat ons ook weten als je niet kan of wil deelnemen. Thx. 
 



Sluitingsviering 2016 

               

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
Verjaardagen 

          
 

 
 
De Gele Petjes hebben 
de G-Basketbalploeg 
gesteund. 

            

 

      

 

We nodigen alle Gele Petjes, samen met hun partner, 
uit op Zaterdag 24 september 2016 om 19h00  
op onze sluitingsviering. 
 
We hopen om zoveel mogelijk van onze leden te mogen 
verwelkomen. 
 
We blijven opteren voor de All-In formule na het succes van de 
vorige jaren. 
  
Waar ? 
  - We blijven in onze gemeente Zwevezele 
  - Ontmoetingscentrum ’t Damberd  
                 Zaal “De Croone” 
 
Prijs ? 
 - Leden : 40 € 
 - Niet-leden : 50 € 
 
 
Inschrijven ?   We bezorgen jullie binnenkort een  
                          inschrijvingsformulier. 
 
 
 

Sorry dat we aangedrongen hebben om deel te nemen aan de 
fietstochten van “Country Spirit” op de wijk Vrijgeweid. 
Een triestige organisatie, slecht uitgepijld, niet de beloofde 
parcours, … 
Best dat we ze onze pijlen van de Gele Petjes niet hebben laten 
gebruiken want na 3 weken hangen ze er nog. 
Van de organisatoren kregen we op geen enkele mail die we 
naar hen gestuurd hadden een antwoord. 
Na het evenement kregen we zelfs geen “bedankt”. 
 
We zullen dan maar zelf onze leden bedanken die de  
G-Basketbalploeg gesteund hebben. Hopelijk krijgen ze de 
centjes. 
 

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 
    



 
De Gele Petjes samen met 
Freddy Maertens op WTV. 

 
 

 

In het begin van onderstaand filmpje zie je onze Gino in 
gesprek met Freddy Maertens en de laatste 10 seconden zijn 
volledig voor de Gele Petjes. 
Je hoort zelfs één Geel Petje. Wie zou dit zijn ? 
 
Bedankt voor de publiciteit. 
 
http://www.focus-wtv.be/sport/freddy-maertens-herstelt-goed 



Vakantie berichten    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste vakantiefoto’s zijn binnen. 
 
Monique was samen met Lena in Rhodos. 
Monique had wel haar Geel Petje op maar ze waren hun fietsen 
vergeten, dus ze kozen voor een ander vervoermiddel. 
 

 
 

Andy heeft in juli enkele van de Pyreneeën-cols klein gemaakt.    
Over twee ritten heeft hij de Tourmalet, de Col d'Aspin, de Col de Peyresourde  
en de Col de Val Louron - Azet verteerd. 
Goed voor +/- 3.800 hoogtemeters en heel wat zweet. 
 

       
 

                     
 



Wist je datjes   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wist je dat :  Katty Danneels ons gevraagd heeft om wat 
publiciteit te maken voor volgend  
fiets-evenement :  “De fietsvedetjes tour”. 
Deze gaat door op zondag 25 september 2016. 
Je kan starten vanaf 8h aan TC Logan in de  
Isenbaertstraat 22 in Jabbeke 
voor een tocht van 50, 80 of 120 km. 
 

 
 
Ze voorzien verzorgde bevoorradingen. 
Elke deelnemer krijgt een gratis fietsbidon en 
een gratis Vedett. 
Twee euro van het inschrijvingsgeld gaat naar  
het weeshuis “Care India”. 
Inschrijvingsprijs met bondskaartje: 8 euro  

Wist je dat :  Els en Gunther ook enkele dagen op 
vakantie vertrekken. ’t Mandeken zal gesloten 
zijn vanaf woensdag 3 augustus tot en met 
donderdag 18 augustus. We wensen hen een 
prettig verlof. 



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

 

 

 

 

 

           

                    
                                                           

   

          

 ‘t Mandeken 
Zwevezele 
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