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De “Superklassieker 2015” 
 

 

 

Duo Rally Vrouwen         

 

    

 
     

Wegritten 

Vr 01/05 Superklassieker  Za 16/05 Jabbeke Vansevenant     

Vr 01/05 Hertsberge     Za 16/05 Wakken      

Vr 01/05 Koekelare   Za 16/05 Aalbeke  

Vr 01/05 Gullegem  Zo 17/05 Bredene        

Za 02/05 Roeselaarse pijl   Zo 17/05 Aalbeke          

Za 02/05 Geluwe  Za 23/05 Sint Andries    

Za 02/05 Bikschote   Za 23/05 Moen  

Zo 03/05 Roeselaarse pijl   Zo 24/05 Moen  

Zo 03/05 Geluwe  Zo 24/05 Bredene         

Zo 03/05 Bikschote   Za 30/05 Gele Petjes Zwevezele 

Za 09/05 Hertsbergse Pijl  Zo 31/05 Gele Petjes Zwevezele 

Zo 10/05 Hertsbergse Pijl          

                     

Deze week, vrijdag 01 mei is het de jaarlijkse 

“Superklassieker” in Oudenaarde. Een samenvattingske van 

“De Ronde”.  

Dit jaar zullen de Gele Petjes met heel weinig 

vertegenwoordigd zijn.   

  

Woensdag 13 mei organiseren we voor onze Dames  

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

 

Zoals elk jaar zal Jerry voor jullie een prachtig parcours 

aanbieden.         

 

Duo 1 : Lena Cortvriendt en Rita D’Hoore 

Duo 2 : Ingrid Vandevoorde en Rika Vandaele 

Duo 3 : Monique Verpoot en Annie Asaert 

Duo 4 : Ann Latrez en Christa Deprouw 

Duo 5 : Rita Neirinck en Marleen Ghesquiere 

Duo 6 : Christine Honoré en Rita Lambert 

Duo 7 : Rosita Rombaut en Rita Demeyere 

Duo 8 : Mia Doom en ????? 

??   Noëlla Duyck / Nancy Deboodt / Chelsey Dejonckheere /  

       Rosette Declercq 

Mia zoekt nog een compagnon omdat Henriette niet kan 

deelnemen. 

 



 

De Ronde zit er op 

 

 

 

 

 

Dit jaar zijn er 12 Gele Petjes gestart in de “grote” RVV. 

9 Gele Petjes zijn in Brugge gestart, 3 in Zwevezele. Ze hebben 

allen barre weersomstandigheden doorstaan. Sommigen hadden 

ook met materiaalpech af te rekenen. 10 Gele Petjes zijn in 

Oudenaarde aangekomen. 2 Gele Petjes hadden vooraf beslist om 

niet de volledige ronde uit te rijden omdat hun voorbereiding niet 

verlopen was zoals voorzien. Toch hebben zij er een rit van 150 km 

van gemaakt. 

 

Hier enkele foto’s van “de ronde” 

       

 

                   

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris Roubaix zit er op 

 
 

 

 

Dit jaar zijn er ook drie Gele Petjes die de Franse kasseien 

getrotseerd hebben tussen Parijs en Roubaix. Net zoals op de 

Ronde waren de weergoden niet goed gezind. 

Gino, Geert en Jean-Marc hebben uiteindelijk zonder problemen 

de vélodrome gehaald, hun tweede grote klassieker van het jaar 

zit er op. Proficiat. 

  

                

Ook onze Tsjech hebben we weer gespot tijdens de Ronde. 

  

 

Enkele Gele Petjes die blij waren dat het voorbij was. 



De Amstel zit er op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar zijn ze met 13 Gele Petjes gestart in den “Amstel”. 

Voor Gino, Geert en Jean-Marc was het de derde grote 

klassieker van het jaar. Op iedere helling werden ze luidruchtig 

aangemoedigd door de Ladies. 

                   

 

Onze Gele Petjes met hun welverdiende medaille. 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                     Slechts één van de Gele Petjes heeft de “missen” opnieuw gevonden.  

                                                                                     Volgend jaar zal Piet aan de andere Gele Petjes eens de weg tonen.      

 

 

                 



 

 



 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

           

Nog enkele weken en onze rally komt er aan. Alleen kunnen we dit niet organiseren. Reeds enkele 

Gele Petjes hebben ons laten weten dat ze willen helpen. 

Op maandag 25/05 zullen de verschillende parcours uitgepijld worden.  

Op maandag  01/06 zullen de pijlen weggenomen worden.  

De zaterdagochtend zal er iemand vroeg starten om te controleren of er geen pijlen verdwenen zijn. 

 

De zaterdag wordt de bevoorradingspost in Zillebeke bemand door 2 Gele Petjes. (Nancy & Philippe V.) 

 

De zaterdag wordt de bevoorradingspost in Passendale bemand door onze voorzitter Steven & ????, 

hij zou het appreciëren moest hij af en toe bijgestaan worden door een collega Geel Petje. 

 

De zondag wordt de bevoorradingspost in Passendale bemand door 2 Gele Petjes. (Nancy & Steven) 

 

De opkomst naar zo’n rally hangt enorm af van de weersomstandigheden.  

Deze kunnen we nu nog niet voorspellen.  Tijdens zo’n rally zijn er drukke en minder drukke periodes. 

 

Er moet altijd iemand beschikbaar zijn voor de “pechverhelping”. 

 

Indien er nog Gele Petjes zijn die een handje willen toesteken laat het ons dan weten. 

Ons gewoon een bezoekje brengen zouden we ook al appreciëren. 

 

Alvast bedankt. 



Groepsfoto Gele Petjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familienieuws         

          

Nu iedereen over de nieuwe kledij van de Gele Petjes beschikt 

wordt het tijd om nieuwe groepsfoto’s te maken. 

We stellen voor om onze nieuwe groepsfoto te maken met 

de Dames en de Heren tesamen. Dan moeten we geen 2 

groepen aan elkaar plakken. 

 

Onze Dames stellen zich elk jaar flexibel op om het 

kampioenschap te betwisten op zondagvoormiddag ipv op 

donderdagavond. Nu vragen we aan de Heren een inspanning  

om éénmaal in 5 jaar op donderdagavond aan te treden. 

We zouden dit willen doen op donderdagavond 04/06/2015 

aan ons lokaal ’t Mandeken. 

 

Ingrid zou starten om 18h30 met de individuele foto’s van de 

Dames en de reeds aanwezige Heren. De groepsfoto’s nemen we 

dan rond 19h. Dan kunnen de Dames starten voor hun wekelijks 

ritje. Daarna zal Ingrid de individuele foto’s van de Heren 

afwerken.  

 

We zouden ook de krant uitnodigen zodat de Gele Petjes ook 

eens in een “echte gazette” verschijnen en zodat we daar ook 

wat publiciteit kunnen maken voor onze sponsors. 

 

Er wordt slecht één maal in 5 jaar een groepsfoto gemaakt. 

Jullie zijn allemaal vroeg verwittigd, we hopen dan ook dat  

iedereen een inspanning zal doen om aanwezig te zijn.  

We vragen ook dat iedereen in dezelfde uitrusting op de foto zou 

staan : korte mouw, korte boek, geen helm, geen bandana en 

geen hoofdband. 

We hopen dat iedereen een beetje geduld heeft zodat Ingrid de 

groepsfoto’s en alle individuele foto’s op een rustige manier kan 

afwerken. Vergeet niet dat we met 56 leden zijn, dus zoiets kan 

niet in een half uurtje afgewerkt zijn.  

 

De club zal alle aanwezige Gele Petjes een gratis consumptie 

aanbieden. 

 

De foto’s zullen we daarna op onze website plaatsen alsook in 

ons lokaal. 

Op donderdag 23/04/2015 zijn 2 van onze leden grootouder geworden 

van Paulien. Het zijn Rita D’Hoore en Dirk Spriet. 

Proficiat aan Oma Rita en Opa Dirk  

en natuurlijk ook aan de ouders Charlotte en Tom (van de Omers) 



Fiets daguitstap Groep B  

   

 

Wist je datjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  Gunther en Els op donderdagavond 30 april  

vanaf 16h de deuren van het Mandeken opnieuw 

zullen openen. 

Onze vrouwelijke Gele Petjes zullen dus bij hun 

eerste klanten horen. 

Gunther en Els : Veel succes. 

Wist je dat :  Niels onze website weer bijgewerkt heeft ? 

www.wtcdegelepetjes.be 

Wist je dat :  Er weinig aanwezigen waren op onze gratis 

cursus “Wegcode voor wielertoeristen”  

op 01/04. Waarschijnlijk hadden we weer een 

verkeerde datum gekozen. Blijkbaar is 01/04 en 

01/05 een slechte datum bij de Gele Petjes. 

Wist je dat :   Bijna alle wielertoeristenclubs van Zwevezele 

in wieleruitrusting vertegenwoordigd waren 

ter gelegenheid van de opening van de nieuwe 

sporthal in Zwevezele. 

Wist je dat :   Er een Geel Petje is die zijn werkkledij aan de  

haak heeft gehangen. Vanaf nu kun je hem  

dagelijks tegenkomen met de fiets (of met den 

buggy). Een nieuwe concurrent voor het aantal 

km van Marcel. 

Dirk S., proficiat met je welverdiende 

brugpensioen. 

Wist je dat :   We alle mannelijke Gele Petjes nog eens de 

aandacht willen vestigen op het dragen van een 

helm. (ook zij die soms eens meefietsen als niet-

lid). Bij de dames raden we het aan maar we 

verplichten het niet. Op 15/04/2015 werd het 

leven van een 49-jarige wielertoerist, uit een 

naburige gemeente, gered door zijn helm. 

Op zondag 21 juni 2015 organiseren de B’s hun 

daguitstap. 

De mannen fietsen, de partners kunnen meerijden 

met een auto. 

Ook de leden van de andere groepen mogen 

meedoen aan dit evenement. In onze volgende 

ledenbrief zal je wat meer concrete info 

terugvinden. 

 

Gelieve deze dag nu reeds in je agenda te noteren. 

 



Verjaardagen 

     

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
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Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Nancy Deboodt  02 mei 

   Erny Algoedt  02 mei 

   Rita Demeyere   15 mei 

    Rita Neirinck   15 mei 


