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Sluitingsrit Mannen 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

Lidkaart VWB    

 

 

Wegritten 

Elke dag kan er een “Wintersterrit” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Za 01/11 Ruiselede 

Zo 02/11 Kuurne 

Za 08/11 Lovendegem 

Zo 09/11 Ichtegem 

Di 11/11 Zwevezele 

Za 15/11 Beveren 

Zo 16/11 Torhout 

Za 22/11 Tielt 

Zo 23/11 Oostkerke-Damme 

Za 29/11 Sint Joris (Beernem) 

Zo 30/11 Zarren 

 

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 = 05/11/2014 

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 niet weg aan het einde van het fietsseizoen !!! 

Je zal deze in het seizoen 2015 ook moeten gebruiken. 

 

Enkel de nieuwe leden zullen een nieuwe lidkaart ontvangen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioenschap 2014         

 

 

Sluitingsviering 2014 

               

 

 

De uitslag van het Kampioenschap van de Gele Petjes staat nu ook 

op de website. 

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

 

 

Op de website en op facebook staan er al enkele foto’s van de  

sluitingsviering. 

 

Binnenkort zullen ze allemaal verschijnen onder de rubriek  

http://wtcdegelepetjes.be/info/fotogalerij/index.html 

(Sluitingsviering 2014) 

 

Vanaf 2015 maakt de VWB geen onderscheid meer tussen een 

individuele en een gezinsaansluiting. De VWB heeft nog enkel één 

tarief van 30 €. Voor dit bedrag is elk gezinslid verzekerd voor om 

het even welke sport die zij beoefenen. 

 

Daar iedereen nieuwe fietskledij besteld heeft gaan we er van uit dat 

iedereen lid zal blijven, het is dus niet nodig om eerst nog een nieuw 

inschrijvingsformulier te sturen. Moest er iets gewijzigd zijn aan de 

gezinssituatie, gelieve het ons te laten weten zodat we dit kunnen 

doorgeven aan de verzekering. 

 

Het lidgeld voor 2015 bedraagt dus voor iedereeen  

30 € (verzekering VWB) + 15 € (lidgeld Gele Petjes) = 45 € 

Enkele uitzonderingen : 

   - Erny en Niels :   60 €   - Gerdy en Mia : 60 € 

   - Rik en Nancy :   60 €   - Rik en Rita :       60 € 

   - Jean-Claude en Christine : 60 € 

 

Mogen we jullie dan ook vragen om het verschuldigde bedrag 

over te schrijven op de rekening van de Gele Petjes 

IBAN :  BE38 6528 3912 6672    BIC : HBKABE22 

en in de mededeling te vermelden “Lidgeld 2015 en je Naam”. 

Let op : Dit is een nieuw bankrekeningnummer ! 

 

Willen jullie dit betalen tegen uiterlijk 30 november 2014. 

Dan kunnen wij alles doorsturen naar de VWB zodat iedereen vanaf 

01/01/2015 opnieuw verzekerd is. 

 

Alvast bedankt 

 



  Fietskledij 2015 

   

 

 

 

 

 

 

Zwevezele koers 

? 

De 3 pas-sessies zijn achter de rug en zijn heel vlot verlopen. 

Nogmaals sorry omdat niet alle kledij aanwezig was tijdens het 

eerste pas-weekend. Maar zoals reeds eerder gemeld, dit was 

buiten onze wil om.  

We willen Noëlla van harte bedanken omdat we voor de zoveelste  

maal Den Drieweg mochten gebruiken. 

 

We laten nu het nieuwe ontwerp van onze kledij goedkeuren  

door onze 7 sponsors. 

 

We zijn ook bezig met het groeperen van alle bestellingen zodat 

wij de bestelling kunnen doorgeven aan “De Geest Sport” 

=”Verge” zodat zij met de productie kunnen starten. 

We sturen jullie ook nog een overzicht van wat we voor jullie 

zullen bestellen met de prijzen er bij.  

 

Van zodra wij de nieuwe kledij ontvangen hebben zullen we 

jullie informeren. 

 

Het blijft dus nog een beetje spannend hoe het er zal uitzien. 

 

Het openhouden van Den Drieweg is een schot in de roos geweest 

en dit vooral door het goede weer. 

We bedanken de Gele Petjes die er aan meegewerkt hebben en  

de Gele Petjes die ons een bezoekje gebracht hebben. 

 

Zoals we reeds gemeld hebben zullen de opbrengsten volledig 

gebruikt worden om een deel van de kledij te betalen. 

 

We hopen dat het volgend jaar opnieuw een succes wordt. 

 

 

          

          



Bestuur Gele Petjes    

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

 

Wist je datjes     

        

 

 

 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Rik Dejonckheere 03 november   

   Willy Van Der Straeten 04 november 

   Geert Sap   05 november 

   Ann Latrez  19 november 

    Archie Maeseele 22 november 

    

Wist je dat :  We opnieuw 2 nieuwe leden mogen verwelkomen  

bij de Gele Petjes. Het zijn Filip Nottebaert en 

Dominiek Claerbout. 

We heten hen van harte welkom. 

Wist je dat :  De vrouwen altijd tevreden zijn als er mannen in 

de buurt zijn als ze een lekke band hebben. 

’t Is toch zo hé Annie. 

             

Jerry heeft ons laten weten dat hij niet langer deel kan uitmaken 

van het bestuur van de Gele Petjes. 

Jerry heeft het veel te druk met verschillende Zwevezeelse  

verenigingen en moet keuzes maken. We hebben er alle begrip 

voor. Jerry blijft wel lid van de Gele Petjes en hij heeft beloofd 

dat hij toch voor de duo-rally van de vrouwen en voor het 

kampioenschap een mooi parcours zal blijven uitpijlen. 

Dat is dus een beetje slechts nieuws maar toch ook goed nieuws 

hé. Want telkens was iedereen tevreden over het parcours dat  

Jerry ons voorschotelde.  

We willen dan ook Jerry bedanken voor de vele jaren dat hij zich 

heeft ingezet voor de Gele Petjes. 

 

Hierbij dan ook een oproep aan degene die zich geroepen voelen 

om het bestuur te komen versterken. 



Wist je datjes     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  Er in onze vorige ledenbrief een foutje stond. We 

hadden ons nieuw lid Jean-Marc een dag 

later laten verjaren. De correcte datum is 

18/10/2014. 

 

Wist je dat :   De eerste rit na de pas-sessie er sommige petjes 

tijdens de rit opnieuw aan een verkleedpartij 

begonnen. 

 

      

 

Wist je dat :  Dat we nu al vragen binnen krijgen voor de kledij 

die we binnen 5 jaar moeten laten maken. 

Er is nu blijkbaar ook vraag naar kogelvrije vestjes 

omdat ze beginnen te schieten op de 

wielertoeristen. 

 

 

  http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/cnt/dmf20141016_01324759 

          

Wist je dat :  Op zaterdagavond 24 januari 2015 we terug alle 

Gele Petjes en hun partner uitnodigen naar onze  

3
e
 nieuwjaarsreceptie in Den Drieweg. Noteer 

alvast de datum. Later meer info. 

 



Wist je datjes     

        

 

 

    

        

 

Wist je dat :  De Gele Petjes nu een “Assistentie-fiets” hebben 

aangekocht. Vanaf het fietsseizoen 2015 moet er 

wekelijks een ander Geel Petje de rit rijden met 

deze fiets. Zo kunnen we het tijdsverlies tot een 

minimum beperken. 

Filip Sampers zal elke zondagochtend de fiets 

afstellen aan de figuur van de chinese vrijwilliger 

die we zullen aanduiden om er mee te rijden. 

 

  Voor de vrouwen hebben we er ook ééntje 

gevonden, nu zoeken we nog nen man om 

er mee te rijden 

 



 

Johan bedankt !!! 

   
 

    

 

 

 

 

 

 

BEDANKT aan onderstaande sponsors omdat ze 5 jaar lang de 

Gele Petjes willen steunen. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
  

          

 

            www.krisdesmet.be              www.carrefour.be        www.fietsenscheldeman.be 
            Rupsenstraat 24   Zwevezele                              Tramstraat 4    Zwevezele             Roeselaarsestraat 20    Ardooie 

                0476/29.22.58              051/61.17.83          051/35.92.42 

        Bessenstraat 5     Hoogstraat  2A                Marktplein 6       Schoolstraat 51    

              Ardooie                          Zwevezele               Zwevezele                           Zwevezele 

      051/74.73.77   0486/13.90.22        051/43.96.13            051/61.11.72 

 

 

Johan Kesteloot heeft ons laten weten dat hij eind november 

2014 stopt met zijn activiteiten ‘Bank en Verzekeringen’. 

 

We bedanken Johan voor de vele jaren dat hij voor de centjes van 

de Petjes heeft gezorgd. Alsook voor de vele jaren dat hij de Petjes 

verzekerd en gesponsord heeft. 

 

Ten slotte willen we Johan ook bedanken voor de vele jaren dat hij 

de tijdsopname van onze kampioenschappen gedaan heeft. 

Bedankt en succes in het verdere leven. 

    

    


