
            Ledenbrief Februari 2015      

 

 

Ritten : Februari 2015   

          Maart 2015 

  

              

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verjaardagen 

          

 

 

 

Mountainbiken 

Zaterdag  31/01 Sijsele 

Zondag     01/02 Lichtervelde 

Zaterdag  07/02 Sint Kruis 

Zaterdag  14/02  Oudenburg 

Zondag  22/02 Waregem 

Wegritten 

Tot en met 20/02 kan men elke dag een “Wintersterrit” 

rijden.   

 

Zaterdag  21/02 Ardooie  : OPENINGSRIT   (*) 

Zondag  22/02 Ardooie  : OPENINGSRIT   (**) 

            (*) en (**) Zie Openingsrit 

Zondag  01/03 Veldegem 

Zondag  08/03 Assebroek-Aalter : Vlaamse Pijl 

Zondag  15/03 Pittem-Egem 

Zondag  15/03 Bredene 

Zondag  15/03 Harelbeke : Construct Pijl 

Zondag  22/03 Bredene 

Zondag  22/03 Roeselare-Heuvelland 

Zondag  22/03 Ingooigem 

Zondag  29/03 E3 Harelbeke 

Zondag  29/03 Tielt 

Zondag  29/03 Sint-Kruis 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Marc Crombez  03 februari 

   Rita Lambert   11 februari 

   Philippe Vienne  15 februari 

   Noëlla Duyck  20 februari  

 



 

Cyclo kalender 2015  

 

 

Hieronder een overzicht van enkele interessante ritten 

die meestal op een zaterdag gereden worden. 

Zaterdag    28/02 Kuurne : Kuurne-Brussel-Kuurne 

Zaterdag    07/03 Assebroek : Vlaamse Pijl 

Zaterdag    14/03 Merelbeke : Omloop van Vlaanderen 

Zaterdag  14/03 Harelbeke : Construct Pijl 

Zaterdag  21/03 Roeselare : Roeselare-Heuvelland 

Zaterdag    21/03 Waregem : Dwars door Vlaanderen 

Zondag    22/03 Zottegem : Ename Classic 

Zaterdag    28/03 Wevelgem : Gent-Wevelgem 

Zondag    29/03 Harelbeke : E3 Velo 

Zaterdag    04/04 Brugge : RVV 

Zaterdag    11/04 Busigny : Paris-Roubaix 

Zaterdag    18/04 Valkenburg : Amstel Gold Race 

Zaterdag    18/04 Aalst : Peter Van Petegem Classic 

Zaterdag  18/04 Kachtem : Izegemse Pijl 

Zaterdag  25/04 Luik : Luik-Bastenaken-Luik 

Vrijdag  01/05  Oudenaarde : Superklassieker 

Zaterdag 02/05  Roeselare : Roeselaarse Pijl 

Zondag  03/05 Aywaille : La Philippe Gilbert 

Zaterdag  09/05 Namen : Tour de Namur 

Zaterdag  09/05 Hertsberge : Hertbergse Pijl 

Zaterdag  16/05 Spa : Waalse Pijl 

Zaterdag  23/05 Brugge : Brugse Zot Classic 

Zondag  24/05 Luik : Tilff-Bastogne-Tilff 

Zaterdag  30/05  Zwevezele : Rally Gele Petjes 

Zaterdag  30/05 Houffalize : La Chouffe Classic 

Zondag  31/05  Zwevezele : Rally Gele Petjes 

Zaterdag  06/06 Doornik : Grinta Challenge 

Zaterdag  06/06 Beaumes de Venise : Grandfondo Mont Ventoux 

Zaterdag  13/06  Bormio : Passo Dello Stelvio 

Zaterdag  13/06  Vogezen : Trois Ballons 

Zaterdag  20/06  Beveren : Juni Rally 

Zaterdag  27/06  Veldegem : Ijzervallei Classic 

Zaterdag 04/07  Bourg d’Oisans : La Marmotte 

Zaterdag 11/07  Assebroek : Brugse Pijl 

Zaterdag 18/07  Aartrijke : From East to West 

Zaterdag 25/07  Eernegem : Eernegemse Leeuwentocht 

Zaterdag  01/08 Leuven : Decathlon Classic 

Zaterdag 08/08 Luik : Luik-Bestenaken-Luik Classic 

Zondag  09/08 Bornem : Fietsdodentocht 

Zaterdag 15/08 Ingooigem : Halle-Ingooigem 

Zaterdag 15/08 Diepenbeek : Cycling.be Classic 

Zaterdag 22/08 Luik : Géants des Ardennes 

Zaterdag 29/08 Luik : Vélomédiane Claudy Criquiélion 

Zaterdag 05/09  Roeselare : All Bouw Classic 

Zaterdag 12/09  Beveren : September Rally 

 



Verslag Nieuwjaarsreceptie 
 

        

               

 

 
 

 

  

We bedanken onze leden omdat ze opnieuw zo talrijk 

aanwezig waren op onze derde “Nieuwjaarsreceptie”. 

We waren bijna voltallig. Er waren 80 personen aanwezig.  

We hopen dat jullie er volgend jaar opnieuw bij zullen zijn.  

 

We bedanken “Carrefour Zwevezele” (Alain) en Café “Den 

Drieweg” (Noëlla) die ons geholpen hebben om dit te 

kunnen realiseren. 

De originele inrichting van Den Drieweg werd enorm 

gesmaakt. 

De ludieke openbaring van onze nieuwe kledij viel ook bij 

iedereen in de smaak. 

 

Bedankt voor de vele positieve reacties die we via de 

sociale media mochten ontvangen. We kijken er nu al  

naar uit om onze volgende activiteit te organiseren. 

Bedankt aan onze fotografen : Kris, Nancy, …. 

Hier alvast een sfeerbeeldje, de rest kan je terugvinden op 

www.facebook.com/wtcdegelepetjes 

 

 



 

Openingsrit Mannen 

 

 

 

                       

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Op zaterdag 21/02 kan je in Ardooie (De Mythe)  

      individueel je “Homologatiekaart” (Stempelkaart) 

      afhalen en er een rit rijden van 37 of 55 km. 

 

(**) Op zondag 22/02 rijden we met de Gele Petjes (mannen) 

         in groep naar Ardooie (De Mythe). 

         Zij die stempels willen verzamelen om een medaille te 

         bekomen kunnen er hun “Homologatiekaart”  

         (Stempelkaart) afhalen. 

         Er kan een sterrit of een rit van 37 of 55 km gereden 

         worden. 

 

Zij die in de winter gemountainbiked of wintersterritten 

gereden hebben moeten er hun “Wintersterritboekje” 

afgeven, op het einde van het seizoen worden die kilometers 

toegevoegd op hun “Homologatiekaart”. 

 

Door te stempelen, steunen we onze collega fietsclubs 

die ons een uitgepijlde rit aanbieden. 

Hoe meer fietsclubs we aandoen hoe meer er geneigd zullen 

zijn om naar onze rally te komen.  

Door te stempelen kun je een medaille verdienen : 

30 ritten = bronzen medaille, 40 ritten = zilveren medaille, 

50 ritten = gouden medaille 

 

Door meer dan 30 ritten te rijden kan je een “Federale” trofee 

behalen. 

 

Door meer dan 5.000 km te rijden kan je een “VBR Vlaanderen” 

trofee behalen 

 

Door meer dan 30 ritten te rijden heb je kans op een prijs 

uit de tombola van de VBR. 

 

Op zondag 22 februari start Groep A+ om 8h aan ons lokaal.  

Op zondag 22 februari start Groep A en B om 8h30 aan ons 

lokaal. 

 



 

Onze nieuwe kledij 

           

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau “tenue” est arrivé. De vraagtekens zijn verdwenen. 

 

We kunnen opnieuw 5 jaar rondfietsen in een tenue die mag gezien worden. Mogen we jullie nu ook vragen 

om elke rit van de Gele Petjes te fietsen in deze nieuwe uitrusting. 

 

We bedanken al onze sponsors, zij zorgden er voor dat we jullie ons basispakket konden aanbieden tegen 

een democratische prijs. 

We bedanken onze leverancier “De Geest” die er nog een gratis paar sokken aan toevoegde. 

We bedanken onze sponsor Peter Scheldeman die alle Gele Petjes een gratis drinkbus bezorgde. 

We bedanken Noëlla omdat we opnieuw den Drieweg mochten gebruiken om onze kledij te sorteren en 

verdelen per persoon. 

 

Belangrijk : Was altijd minimaal 1 maal uw fietsbroek voor het eerste gebruik.  

Was uw fietsbroeken altijd in een waszakje !   Verdere tips over het onderhoud  

van uw kledij vindt u hier : http://www.degeestsport.be/wasinstructies.html 

     

 



Ons winterclubke 

 

 
 

 

 

Wist je datjes      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  Sidon, onze stichter en ere-voorzitter van de Gele 

Petjes het wat kalmer aan moet doen.  

Betekent dit dat het vanaf nu wat minder of wat meer 

“keun” zal zijn ? 

Wist je dat :  We nu ook nog 2 nieuwe vrouwelijke leden 

mogen verwelkomen, het zijn Ingrid Vandevoorde en 

Rosette Declercq. 

Wist je dat :  Het binnenkort karnaval is in Zwevezele. 

Wist je dat :  We dit jaar geen kalender meer gemaakt hebben op 

papier.  

Onze kalender zal binnenkort kunnen  geraadpleegd 

worden op onze website www.wtcdegelepetjes.be  

Alvast enkele data om te noteren : 

  - Superklassieker 

   Vrijdag 01/05/2015  

  - Rally Gele Petjes 

   Zaterdag 30/05/2015 

    Zondag 31/05/2015 

   - Kampioenschap Gele Petjes 

   Zondag 20/09/2015 

   - Sluitingsviering Gele Petjes 

   Zaterdag 26/09/2015 

   - Zwevezele Koers 

   Vrijdag 09/10/2015 

Wist je dat :  De uitbaters van ons lokaal een overnemer zoeken. 

 

Bedankt aan ons winterclubke “De Sepapkes”. 

Ze zijn nog bezig aan hun fantastisch winterseizoen. 

Er is geen enkele zondag dat er niemand gefietst heeft. 

Bepaalde zondagen waren ze zelfs met 16 man. 

Deze winter konden ze soms rekenen op een volgwagen en  

halverwege de rit op een warme thee. 

Ze zullen zeker klaar staan om de komende voorjaarklassiekers aan te 

vatten. (zowel in het binnenland als in het buitenland) 

 

Deze winter bezorgden ze ons ook wekelijks hun nieuwsbrief  

“De Sepappe”. Iedere vrijdag keken we er naar uit, soms zat ze al 

voor 5h ’s ochtends in onze mailbox. 

 

Alain : Bedankt, binnenkort neem ik je taak opnieuw over. 

Wie schrijft, die blijft. Wie cartoons maakt is daar deze dagen niet zo 

zeker van. 

 



Wist je datjes      

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Wist je dat :  We nieuwe foto’s zullen maken in onze nieuwe tenue. 

Van zodra we een datum vastgelegd hebben zullen we 

het laten weten. 

Wist je dat :  We volgende week dinsdag opnieuw een bestelling 

van kledij zullen doen voor de nieuwe leden en voor 

sommigen die al wat kledij willen bijbestellen. 

Heb je nog iets nodig, dan moet je het ons laten weten 

tegen maandagavond 02 februari (17h). 

Wist je dat :  Alle Gele Petjes welkom zijn tijdens het 

opendeurweekend van onze sponsor  

“Fietsen Scheldeman”.  

Allen daarheen op 7 en 8 februari. 

 


