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Ritten : Oktober 2013   

           

              

    

 

 

     

 

 

 

 

 

Sluitingsrit Mannen 

           

       

 

 

 

 

Wegritten 

Za 05/10 Assebroek  

Zo 06/10 Assebroek 

Za 12/10 Bredene 

Zo 13/10 Bredene 

Za 19/10 Brugge         

Zo 20/10 Staden 

Za 26/10 Ardooie - Sluitingsrit 

Zo 27/10 Ardooie – Sluitingsrit 

 

Vanaf 28/10 kunnen er opnieuw “Wintersterritten” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Za 05/10 Gullegem   Za 19/10 Menen 

Zo 06/10 Gullegem   Zo 20/10 Hooglede 

Za 12/10 Egem    Zo 20/10 Menen 

Zo 13/10 Beselare   Za 26/10 Torhout 

Zo 13/10 Aarsele   Zo 27/10 Pittem  

Za 19/10 Oostkamp 

Zij die dit jaar hun “Homologatiekaart”  (Stempelkaart) hebben laten 

afstempelen en willen recht hebben op een medaille en/of trofee 

moeten ofwel op zaterdag 26/10 of op zondag 27/10 de sluitingsrit 

rijden in Ardooie (zaal de Mythe). 

Men zal er het aantal km van de eventueel gereden 

“Wintersterritten 2012-2013” invullen op de kaart. 

 

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. 

Gelieve na de sluitingsrit zo snel mogelijk je stempelkaart te 

bezorgen aan iemand van het bestuur. Uiterste datum = 03/11/2013 

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. 



Kampioenschap 2013         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kampioenschap van de Gele Petjes zit er op, bedankt 

aan alle deelnemers. 

 

We feliciteren onze Kampioene 2013 : Rika Van Daele 

Zij zou de 28 km afhaspelen aan 21 km/h, zij was maar  

8” te vroeg, 

alsook onze Kampioen 2013 : Rik Dejonckheere 

Hij zou de 61,4 km afhaspelen aan 32 km/h, hij was maar  

15” te laat. 

Onze rode lantaarns mochten we uitreiken aan Christa en 

aan Kris. 

 

Bedankt aan Carrefour Market Zwevezele en  

Fietsen Scheldeman , zij hebben er voor gezorgd dat we onze 

kampioen en kampioene toch elk een waardebon van 50 € en 

een fles wijn konden geven. 

Bedankt aan Jerry voor het uitpijlen van het parcours 

alsook voor het terug ophalen van de pijlen. 

Bedankt aan Johan voor de tijdsopname en voor het 

opmaken van de uitslag. 

 

Bedankt aan Nancy voor de foto’s. 

 

                                

              

Voor meer resultaten zie :  

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

 



Sluitingsviering 2013 

               

 
 

 

 

De Sluitingsviering van de Gele Petjes zit er ook op. 

Bedankt aan alle aanwezigen, we waren met 51. 

Enkelen waren verontschuldigd omdat ze er op uitgetrokken 

waren voor een nazomer reisje. 

 

Bedankt voor de vele positieve reacties. Men vond het een 

geslaagd en gezellig feestje. 

 

Bedankt aan Carrefour Market Zwevezele voor de sponsoring. 

Bedankt aan alle helpende handen. 

Bedankt aan onze webmaster Niels die voor de gelegenheid  

de taak van fotograaf op zich nam. 

We zullen dus binnenkort de resultaten kunnen bewonderen 

op onze website. Ga af en toe eens naar onderstaande pagina 

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

Hieronder al een voorsmaakje :  

            

            Onze kampioen en kampioene in actie tijdens de  

           openingsdans.              

          

          Sidon, die 41 jaar geleden gestart is met de Gele Petjes  

           heeft ook een vermenigvuldigingsdans op gang getrokken. 

 



VBR Rit te Zwevezele  

 

 

Rally WTC De Gele Petjes 

          2014 
 

 

 

 

 

Fietskledij 2014 

      

 

 

 

Lidkaart VWB 2013   
 

 

Voor 2014 staat de “Rally van De Gele Petjes 2014” 

op de agenda. 

Noteer alvast zaterdag 30/05/2014 en  zondag 

01/06/2014. 

 

Om zoiets te organiseren zijn er veel helpende handen 

nodig : Uitpijlen parcours / Inschrijven deelnemers / 

Drank bestellen / Bar / Opkuisen / Pijlen weghalen / … 

Het is een weekend waar we moeten proberen zoveel 

mogelijk inkomsten te bekomen. We kunnen deze dan 

allemaal gebruiken om een deel van onze nieuwe Outfit  

voor het seizoen 2015 mee helpen te bekostigen. 

 

Wie wil er helpen ? Laat het ons weten. 

 

We zullen in 2014 nog een jaartje in onze huidige tenue 

moeten fietsen. De ene zal al met een versleten broekje 

zitten en de andere met een gescheurd truitje.  

We vragen ons af of het zin heeft om nog voor 1 jaar een 

nieuwe bestelling te plaatsen. 

We stellen voor dat zij die nog iets zouden willen 

bijbestellen ons een mail sturen.  

Als het de moeite is om een bestelling te plaatsen zullen 

we jullie een mail sturen met de kledij die kan besteld 

worden en met de huidige prijzen. In het andere geval 

zullen we jullie ook verwittigen. 

Gelieve ons een mail te sturen voor 15/10/2013. 

 

Gooi je VWB lidkaart 2013 niet weg aan het einde van 

het fietsseizoen !!! 

Binnenkort sturen we jullie een “Inschrijvingsformulier”  

voor het seizoen 2014. 

 

 

Julien Prinsier, de Voorzitter van de VBR West-

Vlaanderen organiseert een sterrit en een rit van 50 km  

in ons lokaal “Den Drieweg”  op woensdag 23 oktober.  

Je kan starten tussen 10h30 en 16h. 



Verjaardagen 

          

 

 

Familienieuws         

     

 

Wist je datjes     

        

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Dirk Dejonckheere 19 oktober   

   Rika Van Daele   20 oktober 

    Marcel Delafontaine 21 oktober 

    

We hebben vernomen dat ons Geel Petje “Jan Vandenberg”  

in het huwelijksbootje is getreden. 

Alvast proficiat. 

 

Wist je dat :  Onze website afgewerkt is. 

Bedankt Niels. 

We zullen de site veelvuldig consulteren. 

www.wtcdegelepetjes.be 



       Ons jaarverslag 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste jaar van de vernieuwde bestuursploeg zit er op. 

We zijn 2013 gestart met een serieuze stijging van het aantal leden, zowel bij de mannen als bij 

de vrouwen. We zijn in totaal met 57 leden, 19 vrouwen en 38 mannen. 

 

Vanaf 2013 worden de vrouwelijke leden ook verzekerd via de VWB. Ze zijn nu 24 uur op 24 

en 7 dagen op 7 verzekerd. 

We hebben onze leden ook de kans gegeven om te kiezen voor een gezinsaansluiting. Velen 

hebben voor deze formule gekozen. 

Op 16 januari zijn we gestart met onze 1
ste

 nieuwjaarsreceptie, er was een massale opkomst, 

waarvoor dank. De hapjes werden ons aangeboden door Carrefour Market Zwevezele en  

Noëlla bezorgde ons de drankbonnetjes aan een vriendenprijsje.  

Daarna liep het wat verkeerd met ons Belgisch weertje, op zondag 24 februari was het zo erg 

gesneeuwd dat er maar 1 Geel Petje de moed had om de openingsrit te rijden.  

Sterk gedaan Jan Vandenberg. 

Het bleef niet bij die ene zondag, de slechte weersomstandigheden van het voorjaar zorgden er 

voor dat er meerdere zondagen niet gefietst werd, al moeten we zeggen dat we vanaf Juni 

heel wat mooie fietsdagen gehad hebben. 

Dit jaar zijn we ook gestart met onze maandelijkse “ledenbrieven” zodat iedereen op een 

luchtige manier op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van de Gele Petjes. 

De ene maand is er al wat meer nieuws dan de andere maar uit de reacties kunnen we opmaken 

dat de meesten dit initiatief appreciëren. We hopen dat we dit volgend jaar op dezelfde manier 

kunnen verder zetten.  

We hebben ook het ledenbord in ons lokaal eens onder handen genomen. Spijtig ontbreken er 

nog een aantal foto’s. Naast het ledenbord hebben we ook 2 nieuwe groepsfoto’s opgehangen 

alsook de foto’s van de kampioenen en de rode lantaarns. (Ingrid en Nancy : bedankt) 

Onze Webmaster Niels heeft dit jaar ook niet moeten stil zitten. Hij heeft uren, dagen, weken 

gespendeerd om een nieuwe Website op poten te zetten. Het lijkt allemaal simpel en normaal, 

maar doe het hem maar eens na. Proficiat. Op de sluitingsviering konden we bij Niels vaststellen 

dat ook het fotograferen in de familie zit.  

 



Dit jaar zijn we ook gestart met een derde mannenploeg. De A+ groep, blijkbaar is ook dit een 

goed initiatief geweest. Wekelijks heeft deze groep minstens 100 km afgehaspeld, ze waren 

telkens met een man of 10. Tijdens de week werd er ook naar alle mannelijke Gele Petjes 

een mail rondgestuurd met info over de rit van de volgende zondag. Soms kregen we de  

opmerking dat iemand het mailtje niet ontvangen had. Maar toen we hen deden kijken in hun 

“Ongewenste/Junk” mail, dan doken de mailtjes toch op. 

 

Op 1 mei hadden we onze “Grote Rit”, het werd de “Superklassieker”  in Oudenaarde. Spijtig 

moesten we het stellen met een magere opkomst. De aangekondigde slechte 

weersomstandigheden zullen er wel voor een stuk de oorzaak van geweest zijn.  

Toch hebben we een prachtige rit gereden onder een stralend zonnetje. 

Zeker voor herhaling vatbaar, vraag het maar aan Philippe Deloddere. 

Op zondag 22 september werd het kampioenschap gereden. Jerry heeft er voor gezorgd dat  

alle mannen en vrouwen op een prachtig uitgepijld parcours konden fietsen. 

We hadden wel een groter aantal deelnemers verwacht, maar ja door enkele zaterdagavond- 

feesten hebben er enkelen het laten afweten. We waren toch met 18, er waren 8 mannen en 

10 vrouwen. 

Bij de vrouwen werd Rika Van Daele kampioene, ze had voorspeld dat ze het parcours aan een 

gemiddelde van 21 km/h zou afwerken. Zij was 8 seconden te vroeg. 

Het parcours voor de vrouwen was 28 km.  

Bij de heren werd Rik Dejonckheere kampioen, hij had voorspeld dat hij het parcours aan een 

gemiddelde van 32 km/h zou afwerken. Hij was 15 seconden te laat. 

Het parcours voor de mannen was 62,4 km. 

Onze rode lantaarns mochten we uitreiken aan Christa en aan Kris. 

 

Met de “ledenbrief” van November zullen we jullie de kans bieden om je her in te inschrijven. 

We zouden dit willen afsluiten tegen eind November zodat iedereen vanaf  1 januari 2014 

opnieuw verzekerd rond kan fietsen. Zoals reeds eerder gemeld, je zal geen nieuwe lidkaart 

krijgen maar van zodra de betalingen binnen zijn zal de bond de huidige lidkaarten activeren voor 

2014. 

We zijn nog altijd in blijde verwachting van de graveerlabels die sommigen aangevraagd hebben. 

De politie heeft ons beloofd om ze eerstdaags te bezorgen. 

2014 zal een druk jaar worden. We moeten er voor zorgen dat tegen eind 2014 een nieuw tenue 

beschikbaar zal zijn. Hiervoor zal er wat werk zijn om dit nieuwe tenue te ontwerpen en om een 

plaatsje te zoeken om de huidige en de nieuwe sponsors er op te plaatsen. Er werd reeds veel 

lobby-werk uitgevoerd, nu proberen we alles concreet te maken. We mogen wel zeggen dat het 

er goed uitziet. 

 

Na een jaar zonder rally’s te organiseren zullen we in 2014 opnieuw een weekendrally 

organiseren. Deze zal doorgaan op zaterdag 31 mei en op zondag 1 juni. We hopen dat het goed 

weer wordt en dat er wat leden willen meehelpen aan deze organisatie.  

Uitpijlen parcours, inschrijven, bar, bestellen, opkuisen, wegnemen pijlen …. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Café Den Drieweg 
Zeswegestraat 18 

Zwevezele 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

Op zaterdag 28 september was er onze sluitingsviering, we zijn eens afgestapt van het 

traditioneel feest in de Passim.  

In plaats van de meterslange tafel hebben we gekozen voor een kleinschaliger feestje enkel 

onder leden en partners. We kregen veel positieve reacties, ze vonden het een geslaagd en 

gezellig feest. 

 

Zoals beloofd in het begin van het jaar 2013 hebben we er een zuinig werkjaar van gemaakt. 

Zonder sponsorinkomsten en zonder inkomsten van rally’s en met een verminderde 

deelnameprijs voor de leden aan de sluitingsviering kunnen we jullie geruststellen. 

We zullen het werkjaar kunnen afsluiten met een positief saldo. 

We hebben niet eens moeten aankloppen bij de reserves uit de kassa en dit mede door de hulp 

van de zogenaamde “ex-sponsors” en een “toekomstige sponsor”. 

We willen ze dan ook allemaal nog eens bedanken, zonder jullie hulp hadden we misschien 

toch de reserves moeten aanspreken.  

 

We willen jullie allen bedanken voor het fijne fietsseizoen en we kijken al uit naar 2014. 

Tenslotte willen we ook Noëlla bedanken. We worden telkens met open armen ontvangen 

in ons lokaal “Den Drieweg”. Na de rit worden we er ook telkens fantastisch verwend. 

Onze vrouwelijke leden hebben haar dan ook terecht in de bloemetjes gezet op onze 

sluitingsviering. 

We zouden het appreciëren moesten jullie ons jullie opmerkingen betreffende het afgelopen 

werkjaar doormailen, zowel de positieve als de negatieve, dan kunnen we er volgend werkjaar 

rekening mee houden. 

Zoals reeds eerder medegedeeld, indien er leden zijn die het bestuur willen versterken dan  

zijn ze altijd welkom, zowel mannen als vrouwen. Laat het ons maar weten. 

En vergeet het niet :  Hebben jullie ideeën, stuur ons dan een mailtje. 


