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Ritten : Augustus 2015   

              

    

 

 

     

 

 

 

Wielertoeristenkoers in Ardooie   

 

      

 

Verjaardagen 

          

 

 

 

Wegritten 

Za 01/08 Ruiselede   Zo 16/08 Bredene 

Zo 02/08 Ruiselede  Zo 16/08 Wevelgem 

Zo 02/08 Roeselare-Kemmel Za 22/08 Wevelgem-Mont des Cats 

Za 08/08 Varsenare-Kemmel  Za 22/08 Koekelare  

Za 08/08 Meulebeke  Za 22/08 Sint-Kruis  Brugge  

Zo 09/08 Varsenare-Kemmel   Zo 23/08 Koekelare 

Zo 09/08 Meulebeke  Zo 23/08 Sint-Kruis  Brugge  

Zo 09/08 Heule   Zo 23/08 Wevelgem-Mont des Cats 

Za 15/08 Sint-Joris  Beernem   Za 29/08 Wingene 

Za 15/08 Bredene  Za 29/08 Tiegem      

Za 15/08 Ingooigem  Za 29/08 Dudzele  

Za 15/08 Wevelgem    Zo 30/08 Wingene 

Zo 16/08 Sint-Joris  Beernem  Zo 30/08 Dudzele 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Gino Debever   02 augustus 

   Jurgen Snaet   05 augustus 

   Rik Desmet   07 augustus 

    Annie Asaert   11 augustus 

   Andy De Buck   21 augustus 

   Bjorn Padot    23 augustus 

    

    

Onze Sponsor, Fietsen Scheldeman, is ook Sponsor van 

de Toeristenkoers in Ardooie. 

Hij nodigt de Gele Petjes uit om op zaterdag 

09/08/2015 deel te nemen aan deze Toeristenkoers. 

http://www.wezefeesten.be/programma/koers/ 

Het is enkel voor Wielertoeristen, niet voor 

Vergunningshouders bij de Wielerbond of Nevenbond. 

 

Laat ons weten indien je aan die koers wil deelnemen. 

Als je er aan deelneemt hou het dan veilig want een 

koers is en blijft een koers. 

 



Kampioenschap 2015         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagvoormiddag  20 september 2015 rijden de mannen  

en de vrouwen het Kampioenschap van de Gele Petjes. 

Wie mag deelnemen ? 

     - Elk lid van de Gele Petjes, ongeacht het aantal gereden  

       ritten. 

Wat houdt het kampioenschap in ? 

     - Er wordt door iedereen een individuele rit gereden. 

     - Het betreft een gepijlde rit. (Enkel Jerry kent de rit) 

     - Er is een afstand voor de vrouwen en een andere afstand  

       voor de  mannen. 

     - De afstand is niet gekend. 

     - Je geeft zelf op tegen welk gemiddelde je de rit zult  

       afleggen. 

       Degene die bij aankomst het dichts de opgegeven tijd  

       benadert is de winnaar. 

       Dus iedereen kan winnen. 

     - Om 8h30 start de eerste deelnemer, een minuut later de 

       volgende, enz. 

     - Eerst starten de mannen van groep B, dan groep A, dan 

       groep A+ en daarna de vrouwen, de volgorde binnen elke 

       groep wordt willekeurig bepaald. 

 

 Wat mag er niet tijdens de rit ? 

     - Er moet gefietst worden zonder uurwerk en zonder  

       GPS / kilometerteller. 

       (Wordt afgeplakt indien deze niet kan verwijderd worden) 

    - Men moet individueel rijden. Wanneer je iemand inhaalt, 

       dan mag je niet in zijn/haar wiel blijven hangen.  

      (Minimum 50m afstand) 

Wat is er voor de winnaars te verdienen ? 

      - Het kampioenschap gaat vooral om de eer en de titel. 

      - Het podium bij de mannen en de vrouwen zal letterlijk of  

         figuurlijk in de bloemetjes gezet worden. 

 

Waarom inschrijven ? 

      - We willen een startlijst opstellen en jullie informeren 

         wanneer jullie moeten starten. 

      - Je gemiddelde mag je de dag zelf doorgeven,  dan kan  

         je rekening houden met de weersomstandigheden. 

      - Kan je dit jaar niet deelnemen, laat het ons dan ook 

        weten. 

 

Wanneer inschrijven ? 

      - We bezorgen jullie een inschrijvingsformulier met onze  

         volgende ledenbrief. 



Sluitingsviering 2015 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwevezele koers 

 

 

 

Familienieuws         

           
 

 

We nodigen alle Gele Petjes, samen met hun partner, 

uit op Zaterdag 26 september 2015 om 19h30  
op onze sluitingsviering. 

 

We hopen om zoveel mogelijk van onze leden te mogen 

verwelkomen. 

 

We blijven opteren voor een All-In formule, na het succes van 

vorig jaar zullen de plaatselijke Smoky Wizards ons opnieuw 

verwennen. 

  

Waar ? 

  - We blijven in onze gemeente Zwevezele 

  - Ontmoetingscentrum ’t Damberd  

                 Zaal “De Croone” 
 

Prijs ? 

 - Leden : 40 € 

 - Niet-leden : 50 € 

 

 

Inschrijven ?   We bezorgen jullie binnenkort een  

                          inschrijvingsformulier. 

 

 

 

Op vrijdag  9 oktober 2015 houden de Gele Petjes tijdens 

“Zwevezele koers” den Drieweg open vanaf 12h tot … 

 

Jullie zijn allen welkom om er ééntje te komen drinken. 

 

 

 

Op 08/07/2015 is de vader / schoonvader /opa van Nancy 

Deboodt / Rik Dejonckheere / Chelsey Dejonckheere op 62-jarige 

leeftijd overleden. Langs deze weg bieden wij hen onze oprechte 

deelneming aan. 

 



 

Vakantie berichten    

 

 

 

 

 

De eerste vakantiefoto’s zijn binnen. 

Kris heeft in Gran Canaria o.a. de Cruz Grande beklommen. 
 

    
 

 
                        

Sommige zijn in Knokke op fietsstage geweest. Ze reden er samen 

met het “Casino Cycling Team”. Een club met 700 leden waarvan er 

dagelijks rond de 200 fietsen. 

 

 
 

We hebben ook vernomen dat er een paar Gele Petjes binnenkort 

vertrekken naar de Pyreneeën. 

       



Wist je datjes   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  We bij de Heren opnieuw een nieuw lid 

mogen verwelkomen. Het is Glenn De Boever. 

Wist je dat :   Op 12/07/2015 de A’s hun volledige rit  

tesamen hebben gereden met  

Dieter Vanthourenhout, de neef van  

Glenn De Boever. 

Wist je dat : De groepsfoto’s en de individule foto’s 

alsook de foto’s van de daguitstap van de B’s 

binnenkort terug te vinden zijn op onze 

website. 

www.wtcdegelepetjes.be 

Wist je dat :  De foto’s van de daguitstap van de B’s nu al  

terug te vinden zijn op facebook. 

www.facebook.com/wtcdegelepetjes 

Wist je dat :  De dochter van Piet Vantomme vrijwilligers- 

werk gaat verrichten in Afrika. Om voor de 

kinderen een centje te kunnen meedoen  

organiseren ze een tuinfeest op 14/08. 

Vergeet niet om te verwittigen. 

(Zie mail van Piet) 

Wist je dat :  Er op 06/09 een benefiet Wielertoeristen rit  

is in Sijsele voor een collega van Filip 

Nottebaert. Zij die er heen willen kunnen 

afspreken met Filip. 

(Zie mail van Filip) 

Wist je dat :  Ze op de Geite in Hooglede al 3m van de 6m 

borduren bewerkt hebben. 

We vrezen dat de laatste 3 meter niet zullen 

bewerkt worden. Dus ...  

 



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

 

 

 

 

 

           

                    

                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
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