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Voor onze vrouwen Gele Petjes 

 

Wegritten 
Za 03/09 Wingene   Zo 25/09 Torhout   
Za 03/09 Tiegem  Zo 25/09 Jabbeke : Fietsvedetjes 
Za 03/09 Hooglede : Tijdrit Za 01/10 Zande 
Zo 04/09 Wingene  Zo 02/10 Zande 
Zo 04/09 Tielt    Zo 02/10 Moen 
Zo 04/09 Dudzele  Za 08/10 Assebroek-Aalter 
Za 10/09 Roeselare    Zo 09/10 Assebroek-Aalter 
Za 10/09 Jabbeke  Za 15/10 Egem       
Zo 11/09 Roeselare  Za 15/10 Bredene 
Zo 11/09 Wevelgem  Za 15/10 Aalter 
Zo 11/09 Tielt (Innergetic)   Zo 16/10 Egem  
       In Europahal !!!  Zo 16/10 Bredene 
Za 17/09 Roeselare (Beveren)   Za 22/10 Brugge 
Za 17/09 Westkerke   Zo 23/10 Staden 
Za 17/09 Brugge   
Zo 18/09 Kampioenschap Gele Petjes 
Zo 18/09 Westkerke    
Zo 18/09 Brugge    
Za 24/09 Torhout    Za 29/10 Ardooie - Sluitingsrit 
Za 24/09 Geluveld  Zo 30/10 Ardooie – Sluitingsrit 
Vanaf volgende maand vermelden we de Mountainbike ritten. 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 
   Mia Doom   02 september  
   Ingrid Vandevoorde   10 september   
   Lena Cortvriendt  21 september 
    Alain Lierman    30 september 
    

Proximus, Het Nieuwsblad en Radio 2 organiseren “Het Grootste 
Vrouwenpeleton”.  
Op zaterdag 10 september doet men tijdens de Volvo Cycling Classic een 
poging om het wereldrecord te vestigen met het meeste vrouwen in één 
peloton voor een afstand van 25, 40 of 60 km. 
Alles is GRATIS. 
Waar ?   Site Volvo Car Gent - John F. Kennedylaan 25, 9000 Gent 
Wanneer ?  Zaterdag 10 september 2016 om 09.30 uur. 

Voor meer info + inschrijven :   www.hetgrootstevrouwenpeloton.be 



De Gele Petjes op de Wezekoers 

 

 

     
 

Filip Sampers, Filip Vandenberghe en Steven Deleu 
hebben de Gele Petjes vertegenwoordigd op de Wezekoers. 
Proficiat, beide Filips haalden een gemiddelde van 39,5 km/h 
Er waren ook een aantal Gele Petjes om te supporteren. 
 
Op onderstaande links kan je foto’s bekijken : 
https://goo.gl/photos/Q3Pa5FDVgDYrf9gi6 
 
www.facebook.com/wtcdegelepetjes 

   

                     
 

                



Vakantie berichten 

 
 

 

 

 

 

 

Gino heeft in Oostenrijk de Großglockner beklommen, hij heeft geen zwarte 
maar witte sneeuw gezien. Een klim van meer dan 47 km. 
 

 
 

   
 

    
 
 Dominiek heeft met zijn “Croder-team” een mooi resultaat behaald op de   
 triatlon in Izegem. Ze werden 30ste op 126 teams. (19de bij de Heren-teams) 
 De 750 meter werd gezwommen in 12’01”, de 21,8 km werd gefietst in  
 36’01” (gemiddeld 36,3) en de 5 km lopen in 21’53”. Proficiat. 

              
De resultaten kunnen bekeken worden op onderstaande link, 
ze hadden het nr. 526 
http://results.myvtdl.be/print?type=scratch&event=619 



Vakantie berichten 

 

Annie is tijdens het verlof ook blijven trainen. 
Hiervoor is ze speciaal een weekje naar de Franse Vendée getrokken. Het 
waren trainingen op "water en brood" ... 
 

   
 

                                             
 



Vakantie berichten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Alain heeft zijn fiets teruggevonden in Zuid-Frankrijk. Hij heeft er zelfs een 
Colleke gevonden. 
 

                              

Wie is het Geel Petje met de Gele hoofddoek ? 

                                

En onzen Dirk maar zeggen tegen Ann dat hij nooit naar de zee fietst ! 
 

                     



Kampioenschap 2016         

 
 

 

 

Lidkaart VWB    
 

 

 
Tijdrit in Hooglede 

       

Zondagvoormiddag  18 september 2016 rijden de mannen  
en de vrouwen het Kampioenschap van de Gele Petjes. 
 
Vergeet niet om het ons te laten weten voor 12/09/2016 
zodat we de startlijst kunnen opmaken en jullie tijdig kunnen 
verwittigen. Doe het vandaag nog. 
Laat het ons ook weten als je niet kan meedoen. 
Bel of mail ons of zeg het aan iemand van het bestuur. 
 
 

Gooi je huidige VWB lidkaart niet weg aan het einde van het 
fietsseizoen !!! 

De VWB stuurt jaarlijks geen nieuwe lidkaarten meer op. 
Zij die hun lidmaatschap verlengen in 2017 zullen geen 
nieuwe VWB lidkaart ontvangen. 
Zij zullen in 2017 hun huidige VWB lidkaart moeten verder 
gebruiken. 

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 Vandenberge en Rik Dejonckheere. Wie nog ? 
Vergeet niet om tijdig in te schrijven via hun website. 

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

Kom supporteren voor onze Gele Petjes !    Ze starten om 15h44 



Sluitingsviering 

               
 

 
 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

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 een All-In formule, na het succes van 
de vorige jaren. We bieden jullie het volgende aan : 
 
  - Aperitief met een uitgebreid assortiment 
     aan warme en koude hapjes. 
 
  - Voor het hoofdgerecht kunnen we aanschuiven 
     aan het barbecue buffet. 
   
    Dit alles wordt geserveerd met aangepaste wijnen 
 
  - Het dessert zal verzorgd worden door onze Willy 
 
  - Muziek en drank tot in de vroege uurtjes 
 
Waar ? 
  - We blijven in onze gemeente Zwevezele 
  - In het Ontmoetingscentrum ’t Damberd  
     in zaal “De Croone” 
 
Prijs ? 
 - Leden : 40 € 
 - Niet-leden : 50 € 
 
Vul zo snel mogelijk het inschrijvingsformulier in en bezorg 
het terug aan iemand van het bestuur. 
 
Gelieve ons ook te melden als je er dit jaar spijtig genoeg 
niet bij kan zijn, dan moeten we niet blijven mailen omdat wij 
anders denken dat je het vergeten bent. 
 
Zie inschrijvingsformulier in bijlage. 
 
Bel of mail ons of zeg het aan iemand van het bestuur. 
Wacht niet maar doe het direct. 
 



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 :  De Zwevezeelse verenigingen de handen in 
elkaar slaan om te helpen bij de verhuis van het 
“Woonzorgcentrum Maria ter Ruste” van 
Zwevezele naar Wingene op zaterdag 22 
oktober. 
Wens je ook mee te helpen, laat het dan zo 
vlug mogelijk weten aan Gino Debever : 
051/61.25.25   gino.debever@hotmail.com 

Wist je dat :  Café “The Border” in Oudenburg de deuren 
heeft gesloten. Vanaf nu kun je op maandag en 
vrijdag stempelen in café “De Sportvriend” in 
Ettelgem. 

Wist je dat :  Rik Dejonckheere er genoeg van heeft om 
binnen te fietsen. Daarom verkoopt hij zijn  
Tacx. Voor meer info :   0478/23.27.05 

 
 

Wist je dat :  Er de laatste weken al heel wat Gele Petjes 
tegen het asfalt of de kasseien terecht 
gekomen zijn. Er werden er ook al lastig 
gevallen van de bijen. We wensen hen allen 
een spoedig herstel. 



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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    
                                                           

   

          

 ‘t Mandeken 
Zwevezele 
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