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Sluitingsrit Mannen 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

Lidkaart VWB 2013   
 

 

Wegritten 

Elke dag kan er een “Wintersterrit” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Vr 01/11 Ruiselede 

Za 02/11 Bekegem 

Zo 03/11 Kuurne 

Zo 10/11 Ichtegem 

Ma 11/11 Zwevezele 

Za 16/11 Beveren 

Zo 17/11 Torhout 

Za 23/11 Tielt 

Za 30/11 Sint Joris (Beernem) 

De sluitingsrit van de mannen zit er op. 

De kilometers van de wintersterritten werden toegevoegd aan 

jullie “Homologatiekaart” (stempelkaart). 

 

Gelieve zo snel mogelijk je stempelkaart te bezorgen aan iemand van 

het bestuur. Uiterste datum = 06/11/2013 

Gelieve ook te vermelden of je zo’n medaille en/of trofee wenst 

te ontvangen. Indien je dit niet wenst dan worden je km enkel 

opgenomen in het klassement van de bond. 

Om in aanmerking te komen voor een Federale medaille moet 

je minstens 2.000 km op je kaart hebben. Om in aanmerking te 

komen voor één van de West-Vlaamse trofeeën (Bronzen, Zilveren of 

Gouden Leeuw) moet je minstens 30 stempels (van West-Vlaamse 

ritten) verzameld hebben en moet je de Openingsrit of de Sluitingsrit 

in Ardooie gereden hebben. 

 

Gooi je VWB lidkaart 2013 niet weg aan het einde van het 

fietsseizoen !!! 

Je zal deze in het seizoen 2014 ook moeten gebruiken. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioenschap 2013         

 

 

 

 

Sluitingsviering 2013 

               

 

 

 

De uitslag van het Kampioenschap van de Gele Petjes van de 

vrouwen hebben we opnieuw kunnen samenstellen. 

 

Dit werd op de website geplaatst. 

http://wtcdegelepetjes.be/wie-waar/kampioenen.html 

 

 

De foto’s van onze Sluitingsviering kun je reeds een tijdje 

raadplegen op onze website. 

http://wtcdegelepetjes.be/info/fotogalerij/kampioenenviering-2013.html 

 

In bijlage hebben we een document toegevoegd met de gegevens 

waarover we beschikken. Als er iets aan de gezinssituatie gewijzigd is  

mail het ons dan door. 

 

Wens je in 2014 lid te blijven van de Gele Petjes, dan heb je opnieuw 

volgende mogelijkheden : 

Kies je voor een individuele aansluiting, dan betaal je 28 € 

(verzekering) en 15 € lidgeld aan de Gele Petjes  (dus 43 €) 

Kies je voor een gezinsaansluiting, dan betaal je 33 € (verzekering) en 

15 € lidgeld aan de Gele Petjes  (dus 48 €) 

Heeft je partner voor een gezinsaansluiting gekozen en wens je ook 

lid te worden/blijven van de Gele Petjes, dan betaal  je 15 €. 

Mogen we jullie dan ook vragen om het verschuldigde bedrag 

over te schrijven op de rekening van de Gele Petjes 

IBAN : BE30853858748611 BIC : SPAABE22  

en in de mededeling te vermelden “Lidgeld 2014 en je Naam”. 

 

Willen jullie dit betalen tegen uiterlijk 30 november 2013. 

Dan kunnen wij alles doorsturen naar de VWB zodat iedereen vanaf 

01/01/2014 opnieuw verzekerd is. 

 

Alvast bedankt 

 



Fietskledij 2014 

      

Verjaardagen 

          

 

Familienieuws         

     

Wist je datjes     

        

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Café Den Drieweg 
Zeswegestraat 18 

Zwevezele 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Rik Dejonckheere 03 november   

   Ann Latrez  19 november 

    Archie Maeseele 22 november 

    

    

Wist je dat :  We een nieuw bestuurslid mogen 

verwelkomen. Kristof Decommere heeft 

beslist om onze bestuursploeg  te komen 

versterken. We heten hem van harte welkom. 

Wist je dat :  Onze vrienden van de “Landelijke Gilde” 

ook iets in petto hebben voor de 

fietsliefhebbers. 

Ze hebben Michel Wuyts uitgenodigd  

voor zijn vertelavond “Planeet Koers”. 

Zie flyer in bijlage. 

Daar er niemand gereageerd heeft op de vraag naar een 

bestelling van kledij zal er voor het jaar 2014 geen kledij 

bijbesteld worden. 

 

Kristof heeft vorige week wat pech gehad bij een kleine 

valpartij, hij heeft er een barstje in de elleboog aan 

overgehouden. 

We wensen hem een spoedig herstel. 


