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Openingsrit vrouwen 

    

        

 

 

De Gele Petjes naar de Amstel 

     

 

 

Wegritten 

Ma 01/04 Eernegem-Staden-E. Zo 14/04 Oudenburg   

Ma 01/04 Staden-Eernegem-S. Za 20/04 Kachtem 

Ma 01/04 Wevelgem   Za 20/04 Ruddervoorde 

Za 06/04 Oostkamp  Za 20/04 Meulebeke 

Za 06/04 Bredene  Za 20/04 Liège-Bastogne-Liège 

Zo 07/04 Oostkamp   Zo 21/04 Kachtem 

Zo 07/04 Bredene   Zo 21/04 Ruddervoorde 

Za 13/04 Stuivekenskerke  Za 27/04 Meulebeke 

Za 13/04 Zonnebeke   Za 27/04 Kuurne 

Za 13/04 Oudenburg   Za 27/04 Egem 

Za 13/04 Peter Van Petegem Cl  Zo 28/04 Rumbeke 

Za 13/04 Amstel Gold Race Zo 28/04 Kuurne 

Zo 14/04 Stuivekenskerke  Zo 28/04 Sint Andries 

Zo 14/04 Zonnebeke    

Donderdagavond 04 april worden de vrouwelijke Gele Petjes 

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

van het nieuwe seizoen rijden. 

Blijkbaar is de winter voorbij en kan de lente stilaan beginnen. 

Het wordt alvast een uur langer klaar. 

Tijd om kennis te maken met de talrijke nieuwkomers. 

We wensen hen een tof fietsseizoen. 

 

Vorig jaar heeft er één Geel Petje (Gino) deelgenomen aan de  

toerversie van de Amstel Gold Race. Dit jaar zijn er reeds  

twee Gele Petjes (Gino en Tiny) die zullen deelnemen op 

zaterdag 13 april aan de Amstel Gold Race.  

Deze 12
e
 editie gaat over  19 beklimmingen met een totale 

afstand van 250 km.  

We wensen hen veel succes. 

 



De Gele Petjes in Spanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gele Petjes in De Ronde 

 

   

 

 

 

 

Van 9 tot 16 maart hebben Alain en Rik de Gele Petjes 

opnieuw vertegenwoordigd in Spanje. 

Ze hebben er meer dan 700 km gefietst en hebben er meer 

dan 8.000 hoogtemeters overwonnen, samen met Serge 

Baguet in Mojacar (Zuid-Spanje)    

Ondanks de winterse weersomstandigheden die de 

voorbereidingen serieus hebben aangetast, ondanks de 

gezondheidsproblemen die verschillende onder ons hebben 

moeten doorstaan, ondanks de onaangename 

weersomstandigheden van zaterdag 30 maart zijn er toch  

9 Gele Petjes die deelgenomen hebben aan de Ronde Van 

Vlaanderen voor Wielertoeristen. 

 

Alain, Dirk Spriet, Gino, Jurgen, Kris, Rik Desmet en Tiny 

hebben er 259 km op zitten. Kort na de start heeft Jurgen 

zijn vinger gebroken, dit heeft hem niet belet om de “grote” 

ronde uit te rijden. Chapeau !  

 

 



  

 
           

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

     

 

 

Wist je datjes   

          

 

 

 

 

 

 

 

Rik Dejonckheere heeft de 133 km voor zijn rekening 

genomen. 

 

Mario heeft de 83 km overwonnen. 

 

Een 10
de

 Geel Petje (Alexander) heeft met zijn bestelwagen de  

Gele Petjes die de “grote” ronde gereden hebben gevolgd. 

Een opdracht die niet te onderschatten is, waarvoor onze 

oprechte dank. 

 

We moeten ook de dames van de 2
de

 volgwagen (Karina, 

Kathleen, Monique en Nancy) bedanken voor hun 

aanmoedigingen op de talrijke beklimmingen. 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Rita D’Hoore   01 april 

   Christine Honoré 15 april 

   Mario Dekeyser  29 april 

    

   

Wist je dat : De mannen op woensdag 1 mei “De Grote 

Rit” rijden in Oudenaarde. 

De zogenaamde “Superklassieker”, we 

zouden opteren voor de 120 km met start en 

aankomst in Oudenaarde. 

De B’s kunnen eventueel een “light-versie” 

rijden, er kan ook gekozen worden voor een 

rit van 55 km. 

Voor meer info : www.superklassieker.be 

  Ben je geïnteresseerd om mee te gaan, laat 

het ons weten. Wacht niet tot de laatste dag 

om het ons te laten weten. 

Eénmaal we weten met hoeveel we zullen 

deelnemen kunnen we bekijken hoe we het 

praktisch zullen regelen. We geven jullie nog 

meer informatie tijdens de maand april.  

Wist je dat : Er nog enkele leden hun fietskledij moeten 

afhalen in ons lokaal. 

Wist je dat : We opnieuw 2 nieuwe leden mogen 

verwelkomen. 

Bij de mannen : Piet Vantomme 

Bij de dames : Rita Lambert 



De Gele Petjes steunen het initiafief “Ik fiets proper” 

Als vereniging hebben we het charter reeds ondertekend. 

Onderteken gerust allen individueel dit charter. 

 

Ik fiets proper: hou afval bij!  
 
Met de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen (voor veel fietsers dé start van hun seizoen) voor 
de deur werpen we graag de vraag op of jij proper fietst… Hou je je afval bij tijdens je fietstocht? En 
hou je je aan de wegcode? ‘Ik fiets proper’ is een campagne van het fietsmagazine Grinta!, de 
Vlaamse Wielrijdersbond en Wielerbond Vlaanderen en wil de fietser aanzetten om proper(der) te 
(blijven) fietsen. Bpost bank zet zijn schouders onder het initiatief. 

 

Jaarthema: hou afval bij  
 
Proper fietsen dekt verschillende ladingen: respect tonen voor de andere weggebruikers 
(voetgangers, andere wagens of medefietsers) en de verkeersregels bijvoorbeeld. De focus van de 
campagne ‘Ik fiets proper’ ligt in 2013 echter op het milieuvriendelijk fietsen: afval hoort niet thuis in 
straten en bermen! Geef toe, het is slechts een kleine moeite om de verpakking van een energiereep 
of een kapotte binnenband bij te houden in plaats van die onachtzaam weg te keilen. ‘Ik fiets proper’ 
zal de komende weken en maanden ook de toertochtenorganisatoren aanporren om via eenvoudige 
maatregelen de boodschap van ‘Ik fiets proper’ optimaal te verspreiden. 

 

Onderteken het charter  
 
Onderschrijf dus mee de campagne door hier te klikken. Laat je naam en voornaam of de naam van je 
fietsgroep of –club na, vul je e-mailadres in en laat een reactie achter. Het vraagt een minuutje van je 
tijd en toch maakt het een wereld van verschil. Zeker als je daarna de daad ook effectief bij het woord 
voegt! Doen! 
 
http://www.ikfietsproper.be/onderteken-hier-het-ik-fiets-proper-charter 

 

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

 

 

 

                                                                                                                                                               

  
Café Den DriewegCafé Den DriewegCafé Den DriewegCafé Den Drieweg    
     Zeswegestraat 18 
        Zwevezele             

Kantoor DevosKantoor DevosKantoor DevosKantoor Devos    
     Rupsenstraat 32 
        Zwevezele             


