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Ritten : Maart 2015  

           

              

    

 
 

 

 

Seizoen is gestart 

 

    
 

                     

           

 

Wegritten 

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 

 

De start van het fietsseizoen bij de mannen zit er op. 

 

Steven heeft gezorgd voor een aantal blanco 

“Homologatiekaarten”.  

Zij die stempels willen verzamelen kunnen zo’n kaart krijgen 

bij Steven. 

 

Zondag hebben er velen kennis kunnen maken met de nieuwe 

outfit van de Gele Petjes. 

De ganse dag waren er Gele Petjes te bespeuren. 

Het was een mooie fietsdag maar op sommige plaatsen was 

het serieus glad en dan is het zeker niet aangeraden om in de 

remmen te gaan. We leren dus voortdurend bij. 

De B-ssssss zijn met 5 gestart en hebben er hier en daar nog 

ééntje opgepikt. Ze zijn met 7 aangekomen. 

De A-ssssss hadden de bedoeling om met 12 te starten. Door 

een technisch probleem waren ze tijdelijk maar met 11. 

Maar via een wielwissel en een telefoontje konden ze 

uiteindelijk toch met 12 starten in Ardooie. 

De A-plussers hebben zich omwille van de gladheid verdeeld 

in een voormiddag- en een namiddagploeg. 

Uiteindelijk waren er 30 Gele Petjes op pad. 

 

Vergeet niet dat we dit seizoen de Vlaamse campagne “Fiets 

wijs” steunen. 



Kuurne Brussel Kuurne zit er op. 

 

   

 

 

 

 

De Ronde komt eraan 

 

 

 

 

 

De Amstel komt eraan 

 

 

 

 

Op zaterdag 04 april wordt opnieuw de Ronde Van 

Vlaanderen voor Wielertoeristen gereden. 

In 2014 hebben 10 Gele Petjes Alain, Dirk S., Geert, Gino, 

Jurgen, Kris,  Philippe Deloddere, Rik 1, Rik 2 en Tiny de 

“Grote” Ronde gereden. 

In 2015 zullen 12 Gele Petjes de “Grote” Ronde rijden. 

Alain, Dominiek, Dirk S., Filip V., Geert, Gino,  

Jean-Marc, Jurgen, Kris, Philippe Del., Piet en Rik Dej. 

zal je in Zwevezele kunnen aanmoedigen. 

 

Momenteel zijn ze bezig met hun voorbereidingsritten. 

 

We wensen hen veel succes. 

Op zaterdag 18 april wordt de Amstel Gold Race voor 

Wielertoeristen gereden. 

In 2014 zijn er 5 Gele Petjes die deelgenomen hebben aan  

deze klassieker. Het waren Geert, Gino, Kris, Piet en Tiny. 

 

In 2015 zullen er niet minder dan 13 Gele Petjes deelnemen  

aan de Amstel. Het zijn Alain, Dominiek, Filip V., Geert, Gino, 

Jean-Marc, Jurgen, Kris, Philippe Del., Piet, Rik Dej., Tiny en 

nog ééntje. 

 

We duimen voor jullie. 

Vandaag, zaterdag 28/02/2015 hebben er 7 Gele Petjes 

deelgenomen aan Kuurne Brussel Kuurne. 

Filip V., Geert en Philippe Del. zijn in Zwevezele vertrokken 

met de fiets. 

Dirk S., Filip N., Kristof en Rik Des. hebben met de auto naar 

Kuurne gereden. 

  

Het was prachtig weer, droog, ’s morgens wat fris en de 

laatste 25 km pal tegen wind. 

Bedankt aan onze 3 kopmannen : Filip V., Geert en Philippe 

Del. 



Rally WTC De Gele Petjes 

 

       

 

 

Verjaardagen 

          

 

  

 

 

Wist je datjes      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  We binnenkort nieuwe uitbaters krijgen in 

ons clublokaal ’t Mandeken. 

We wensen Gunther en Els heel veel succes. 

Wist je dat :  De Gele Petjes in fietskledij zullen 

vertegenwoordigd zijn op zaterdag 28 

maart bij de officiële opening van de 

nieuwe sporthal “De Zwaluw” in Zwevezele. 

Wist je dat :  Onze website opnieuw in een nieuw kleedje 

zit. De site werd aangepast aan onze 

nieuwe kledij. 

Hiervoor bedanken we Niels die hier weer 

heel wat tijd en werk heeft ingestoken. 

Vergeet niet om af en toe eens onze 

website de raadplegen 

http://wtcdegelepetjes.be/index.html 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

  Sidon Algoedt  07 maart 

   Dirk Spriet  23 maart 

      

Ronny, je hebt het hard te verduren gehad.  

Alle Gele Petjes waren met jou begaan, we zijn allen blij dat 

je aan de beterhand bent.  

We wensen je dan ook een spoedig herstel toe. 

 

Op onze website, onder de rubriek : Ritten / 2015 

kan je de vernieuwde parcours van onze rally raadplegen. 

 

Het parcours van de 150 km werd opnieuw wat aangepast. 

We hebben de “Monteberg” in deze rit opgenomen. 

Deze rit kan gedownload worden.  
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/2934530/fietsroute/33ste-rally-gele-petjes-150-km.nl 

 

Dus een toffe voorbereidingsrit voor zij die de Ronde en den 

Amstel zullen rijden. 

 

Bezorg ons gerust jullie opmerkingen. 

http://wtcdegelepetjes.be/ritten/2015.html 



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