
    Ledenbrief Juni 2014        

 

Ritten : Juni 2014   
 

              

    

 

 

     

 

 

De “Grote rit” 

 

 

Wegritten 

Za 31/05 Rally Gele Petjes         Zo 15/06 Egem 

Zo 01/06 Rally Gele Petjes     Zo 15/06 Wevelgem   

Za 07/06 Sijsele     Zo 15/06 Passendale 

Za 07/06 Gullegem         Za 21/06 Beveren  

Za 07/06 Waregem            Za 21/06 Stalhille  

Zo 08/06 Sijsele      Za 21/06 Heestert 

Zo 08/06 Gullegem      Zo 22/06 Beveren 

Zo 08/06 Waregem          Zo 22/06 Bredene 

Ma 09/06 Sint Kruis        Zo 22/06 Heestert 

Ma 09/06 Marke     Za 28/06 Veldegem 

Za 14/06 Egem            Za 28/06 Harelbeke 

Za 14/06 Houthulst    Zo 29/06 Veldegem 

Za 14/06 Passendale     Za 29/06 Harelbeke 

 

Op donderdag 1 mei waren we opnieuw met 6 moedige Gele 

Petjes om deel te nemen aan de Grote Rit : De Superklassieker 

Degene die er voor de eerste keer bij waren moesten ook  

vaststellen dat het vanaf km 4 al serieus begon omhoog te gaan 

en dat er geen gebrek was aan kasseien.  

We hadden in totaal 1320 hoogtemeters. 

Net zoals vorig jaar was het weer beter dan voorspeld. De 

laatste 5 km lag het wegdek nat maar zelf zijn we niet nat 

geworden. Toch niet van de regen. 

Het is en blijft een aanrader. 

Hopelijk kunnen we die mooie rit ooit eens met wat meer Gele 

Petjes rijden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons “Promo-team”    

      

 

Tijdens deze Superklassieker begon onze voorzitter meerdere malen serieus te zweten. 

 

   

Tijdens deze Superklassieker werden de Gele Petjes dankzij Tia opgenomen in het Promo-team van het 

nieuwe magazine over de koers “Bahamontes”. 

               

 



    

 

 

                    

 

 

� Zaterdag en zondag is het zover.  

      Er moet niet “GESTEMD” worden, maar er moet wel “GESTEMPELD” worden. 

      We nodigen alle Gele Petjes uit om één van onze rally’s te rijden op zaterdag en of zondag. 

 

      We nodigen ook alle Gele Petjes uit om ons wat gezelschap te komen houden in de “Oude Wissel”. 

      Breng gerust je vrienden en familie mee. 

 

� We bedanken Niels voor de geslaagde flyer die hij ontworpen heeft. En inderdaad, de fietsers 

      op de flyer zijn Gele Petjes. 

      

� We bedanken Marcel die dagen aan een stuk facteur  

      heeft gespeeld. 

      Hij heeft er voor gezorgd dat er een paar honderd 

      flyers bezorgd werden aan onze collega fietsclubs. 

 

� We bedanken ook Sidon en Gilbert die jaren aan een stuk 

      de rally’s van de Petjes hebben uitgepijld.  

      Nu we het zelf eens gedaan hebben weten we ook dat deze 

      job niet te onderschatten is. We hopen dat we het goed  

      gedaan hebben en dat we niet teveel slechte punten krijgen. 

 

     TOT ZATERDAG EN/OF ZONDAG 

 

 

 

                         

             



De Petjes “Bachten de kupe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gevallenen zijn terug opgestaan 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

     

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Tini Peters  08 juni 

   Jerry Desendre  12 juni 

   Henriette Ketels 17 juni 

    Filip Sampers   25 juni 

Enkele weken geleden maakten we een prachtige rit “Bachten de kupe”. Onze Filip was gids van dienst. 

Hij liet ons kennis maken met een unieke woning op de markt van Alveringem, dit nadat hij tientallen 

km kop had getrokken tegen de 5 beaufort in.  

 

 

We hebben goed nieuws in verband met onze “gevallen”  

Gele Petjes. Ze zijn terug “opgestaan” en zelfs meer ….. 

Onze Jurgen vertrekt de eerste week van juni naar Franrijk om 

er onder andere de Galibier op te rijden. Geef er maar nen  

lap op Jurgen en niet te dicht in het wiel hé. 

 

Onzen Dirk vertrekt de eerste week van Juni naar Italië om er 

onder andere de Stelvio op te rijden. Laat je niet kennen Dirk 

en let op voor de drinkbussen. 

 

Dat zijn twee “echte” Petjes hé. We kijken uit naar hun 

verslag zodat we ons volgend “gazetje” weer kunnen vullen. 

 



Ambiance bij de vrouwen na de rit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duo Rally Vrouwen         

     

 

Wist je datjes 

 

 

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

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

Wist je dat :  Kris naast zijn job van “Weerman” nu ook de job 

van “Stadgids van Gent” erbij heeft genomen. 

En dit is nog niet alles. Hij werd nu ook benoemd 

tot ploegfotograaf voor ons “gazetje”. 

Waarvoor onze oprechte dank. 

Donderdag 26 juni organiseren we voor onze dames een 

duo-rally. Het eerste koppel start om 19h.   

We hopen dat jullie massaal zullen aanwezig zijn. 

 

We vragen jullie om de week ervoor de duo’s samen te stellen 

en om de startvolgorde te bepalen. 

 

   

 

                 

 

 


