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De duo Rally van de Vrouwen 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

Wegritten 

Za 05/07 Bovekerke          Zo 13/07 Zwevegem 

Za 05/07 Moerkerke    Za 19/07 Aartrijke 

Zo 06/07 Bovekerke   Za 19/07 Geluveld  

Zo 06/07 Moerkerke    Za 19/07 Sint-Kruis 

Za 12/07 Assebroek         Zo 20/07 Geluveld 

Za 12/07 Kortrijk           Zo 20/07 Sint-Kruis  

Za 12/07 Torhout     Ma 21/07 Torhout  

Zo 13/07 Assebroek     Za 26/07 Eernegem 

Zo 13/07 Kortrijk   Zo 27/07 Eernegem 

Zo 13/07 Torhout             

 

Donderdag 26 juni werd de duo-rally van de dames gewonnen 

door Rita Lambert en Christine Honoré. Onze Jerry had alweer 

gezorgd voor een schitterend uitgepijlde rit. Waarvoor dank. 

 

 

Plaats               Opgegeven gemiddelde  Te Vroeg    Te laat                    

1 Rita Lambert - Christine Honoré  18,1     0’27”  

2  Rita D’Hoore - Lena Cortvriendt  17     0’35”  

3 Ann Lattrez - Christa Deprouw  21   0’46”    

4 Henriette Ketels - Mia Doom    16,8      1’12”  

5  Rita Demeyere - Rika Vandaele  18,2     1’35”  

6 Rita Neirinck - Marleen Ghesquiere  22      3’42”  

7 Monique Verpoot - Annie Asaert  20,2     12’16” 

  



    

 

Verslag 32e Rally van de Gele Petjes 

                    

 

 

De 32
e
 Rally van de Gele Petjes zit er op. Voor de meeste bestuursleden was het de 1

ste
 Rally  

die zij organiseerden. Het is een succes geworden en dit mede door het goede weer.  

� We bedanken : 

- De Gele Petjes die meegeholpen hebben met de organisatie. 

- De Gele Petjes die één van de ritten gereden hebben. 

- De Gele Petjes die ons een bezoek gebracht hebben in de “Oude Wissel”. 

- Alle wielertoeristen die één van onze ritten gereden hebben. 

 

� Enkele cijfers voor de geïnteresseerden : 

- Om onze ritten uit te pijlen hebben we 

  - 570 pijlen gebruikt 

 - 30 signalisatieborden gebruikt 

 - 50 paaltjes gebruikt 

 - 800 spanbanden gebruikt 

- Het uitpijlen hebben we met 4 personen gedaan, dit heeft meer dan 12h geduurd 

- Het wegnemen van de pijlen hebben we met 2 personen gedaan, dit heeft 8 uur  

geduurd. Onze voorzitter heeft er een echte loopmarathon van gemaakt.  

Gevolg : Drie dagen spierpijnen. 

 

 



- Een overzichtje van het aantal deelnemers per dag en per afstand 

In totaal hadden we dus 548 deelnemers. 

  

  

Zaterdag Zondag Totaal 

150 km 70 ---- 70 

100 km 138 48 186 

75 km 61 66 127 

50 km 59 27 86 

Sterrit ---- 79 79 

TOTAAL 328 220 548 

 

- Een overzichtje van het aantal mannen en vrouwen over de 2 dagen (15 % vrouwen) 

 Mannen Vrouwen Totaal 

150 km 65 5 70 

100 km 167 19 186 

75 km 104 23 127 

50 km 68 18 86 

Sterrit 67 12 79 

TOTAAL 471 77 548 

   

- Er waren wielertoeristen uit 83 verschillende clubs die deelgenomen hebben 

 

- Sommige clubs hebben met heel wat leden deelgenomen 

  - 52 van WTC West Vlaanderen 

 - 27 van De Vrije Wielertoeristen 

 - 24 van WTC Tielt Sportief 

 - 19 van WTC St. Michiels Trappers 

 - 17 van WTC Cycling Team Roeselare 

 - 17 van WTC Sint-Joris 

 - 17 van De Vrije Cyclos 

 - 16 van Wheels in Action Roeselare 

 - 16 van Cyclo Bike West Vlaanderen 

 - 15 van Hertetrappers Hertsberge 

 - 15 van De Bevernaar 

 - 14 van VWT De Westhinder 

 - 13 van WTC De Torhoutse Flandriens 

 - 12 van WTC Oostkamp Randonneur 

 - 10 van WTC Lobek-Sodibrug 

 - 10 van WTC Blauwe Wimpel Ruddervoorde 

 - 9 van Gerowi Pittem 

  - ………. 

- We mochten ook de andere wielertoeristenclubs uit onze gemeente verwelkomen 

 - De Omers 

  - La Vadrouille 

  - Zeswege 



- Onze rally bood de deelnemers de keuze uit 4 parcours 

  - 50 km  (volledig nieuw parcours) 

 - 75 km  (ongewijzigd parcours) 

 - 100 km  (20 km nieuw parcours) 

 - 150 km (70 km nieuw parcours) 

 

- We moesten op het laatste moment onze parcours nog aanpassen op 4 plaatsen 

omwille van wegwerkzaamheden en vinkenzettingen. 

  - Lichtervelde 

 - Hooglede 

 - Moorslede 

 - Roeselare 

 

- We hadden 2 nieuwe bevoorradingsplaatsen voorzien 

 - In Kemmel :   ’t Hommeltje 

 - In Passendale :  Sint Joris  � Hier was onze voorzitter 2 dagen alleen  

             aanwezig om te voorzien in een 

             deftige bevoorrading die door velen 

             gewaardeerd werd. Waarvoor dank Steven. 

             Hopelijk kan en wil er volgend jaar een ander 

             Geel Petje je wat gezelschap bieden. 

 

- We hadden ook onze bevoorrading wat uitgebreid 

 - Wafels 

 - Peperkoek 

 - Bananen 

 - Appelsienen 

 - Water om drinkbussen te vullen 

 

- We hadden in Zwevezele ook een terras met tent voorzien. 

Met ruimte om de fietsen te plaatsen. 

 

- We hadden ook af te rekenen met 3 valpartijen  

  - De zaterdagvoormiddag was er iemand gevallen aan het rond punt van “De Geite” 

    in Hooglede. Een 71-jarige man die 50.000 km per jaar fietst. Een dokter uit 

    Hooglede heeft zijn hoofdwonde en hand verzorgd. Spijtig dat de man geen helm 

    droeg. We hebben hem naar zijn huis gevoerd in Hansbeke (Oost-Vlaanderen). 

 

 - De zaterdagnamiddag werden we opnieuw opgeroepen voor een valpartij op identiek 

     dezelfde plaats. Daar moet toch iets niet in orde zijn met die boordsteen van 1,5 cm. 

    Nu was het een man en 2 vrouwen uit Zwevezele die gevallen hadden. Die personen  

    hebben we opgehaald en naar huis gebracht. Eén van de 3 hield er een gescheurde  

    pees aan de schouder aan over. 

 

 - De zondagvoormiddag hadden we opnieuw af te rekenen met een valpartij. 

    Nu was het wel geen valpartij met de fiets maar een valpartij van de elektriciteit in  

    de “Oude wissel”. Iemand van de technische dienst van de gemeente kwam na een tijdje  

    het  euvel herstellen. 

 

 - We wensen de gevallenen een spoedig herstel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Petjes op zoek naar bewijslast voor de “Hagelschade in Zwevezele” 

� Besluit : 

- We kregen heel wat positieve reacties 

 - Mooi parcours langs landelijke wegen 

 - Goed uitgepijld 

 - Goede bevoorrading in Passendale 

 - Goede bevoorrading in Zwevezele 

 - Parcours beschikbaar op website 

 

- Spijtig genoeg kregen we ook 2 negatieve reacties 

  - De bevoorrading in Kemmel was niet zoals het zou moeten zijn. 

 

 - Deze opmerking was terecht. We hadden daar enkel een wafel voorzien. 

    Deze bevoorrading was enkel voor zij die de 150 km fietsten.  

    We hadden niet gedacht dat er 70 personen deze rit zouden rijden. 

    We hadden dan ook niemand van de Gele Petjes die aanwezig was op die  

    bevoorrading. 

    Volgend jaar willen we het daar dan ook deftig aanpakken met aanwezigheid 

    van één of twee Gele Petjes. 

 

- Het is nu aan de Gele Petjes om de clubs die aan onze rally deelnamen te steunen als  

zij een rally inrichten. 

Dus allen daarheen met de “Stempelkaart”. Noteer ook dat er de zondagvoormiddag  

124 ritten gereden werden en slechts 79 sterritten. Ook iets om eens over na te denken. 

Een uitgepijlde rit rijden is gemakkelijker dan dat je zelf de weg moet zoeken. 

En vergeet niet : “Het ene plezier is het andere waard”. 

 

- De opbrengst van onze rally zal volledig aangewend worden om een deel van onze  

nieuwe outfit te betalen. 

 

                                

 

   Zondagvoormiddag 08 juni 2014, aan Den Ondank. 



De Petjes “In de Franse Alpen” (Verbroedering met de Omer-vrienden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste dag werd eerst de Telegraph (1.566 m hoog) bekommen en daarna de Galibier : 2.642 m hoog 

        

      

 

De laatste dag veroverden ze de  Col de la Madeleine : 1.993 m hoog  

               

Aan eten en drinken was er blijkbaar ook geen gebrek in Frankrijk. 

      

 



De Petjes “In de Italiaanse Dolemieten”  

 

 

 

 

 

De eerste dag zorgde de “Bormio 2000” voor een opwarmertje : 1.938 m hoog 

                          

De tweede dag werd de “Stelvio” het doel : 2.757 m hoog   (20° in de zon en tussen de sneeuw) 

 

   

De laatste dag reden we de “Gavia” op : 2.621 m hoog   (30° in de zon en tussen de sneeuw) 

                              

    



Vakantie 

 

 

 

 

Kampioenschap         

 

 

 

Sluitingsviering 

            

 

Verjaardagen 

     

 

Wist je datjes 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Niels Algoedt   15 juli 

   Roland Naert   15 juli 

   Dave Van Cauwenberghe 21 juli 

    

 

Voor de meesten van ons breekt ook de verlofperiode aan, 

tijd dat we onze batterijen opnieuw wat kunnen opladen. 

 

Stuur ons een foto van jullie fietsescapades of andere toeren, 

we plaatsen die dan in onze volgende ledenbrieven. 

 

We wensen allen een deugddoend verlof. 

  

       

       

Ben je niet vergeten om de datum van de Sluitingsviering 

te noteren ?   Zaterdag 27 september 2014 

 

In onze volgende ledenbrief zal je de uitnodiging vinden. 

 

Noteer nu reeds de datum van ons kampioenschap. 

Op zondagvoormiddag  21 september 2014 rijden de mannen  

en de vrouwen het Kampioenschap van de Gele Petjes. 

In onze volgende ledenbrief geven we wat meer uitleg. 

 

Wist je dat :  Onze weerman en fotograaf Kris geluk gehad 

heeft bij het rijden van een wintersterrit.  

Zonder dat hij van iets wist werd hij uitgeloot 

en er werd hem een aankoopbon van 25 € 

toegestuurd. 

Nog maar eens een reden om te  stempelen  

bij onze collega-fietsclubs 



Wist je datjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  De man van ons Geel Petje Rita Lambert 

   een roman geschreven heeft. Het is zijn debuut  

   als auteur. Iedereen die meer wil weten of het 

   boek wenst te bestellen kan mailen naar  

   erik.ameele@scarlet.be of kan hun website 

   www.eratio.be bezoeken.    

             

Wist je dat :  ……………….. 

 

Wist je dat :  ’t Mandeken reeds 1 jaar uitgebaat wordt door 

Natacha en Filip. Dit vieren ze op vrijdag 04/07 

Vanaf 22h kun je er genieten van een gratis 

optreden van Johny Montero  (André Hazes 

imitator).  Allen daarheen.   (Zie flyer in bijlage) 

                   



Wist je datjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

Wist je dat :  De Gele Petjes op vrijdag  10 oktober 2014 

   tijdens “Zwevezele koers” den Drieweg zullen 

   openhouden vanaf 12h tot … 

   Heb je tijd om wat te komen helpen, laat het  

   ons dan weten. 

   Jullie zijn ook welkom om er ééntje te komen 

   drinken. 

   De opbrengst zal opnieuw volledig aangewend  

   worden om een deel van onze nieuwe outfit te  

   betalen. 

    


