
                 Ledenbrief Oktober 2015      

 

Ritten : Oktober 2015   

           

              

    

 

 

     

 

 

 

 

Sluitingsrit Mannen 

           

       

 

 

 

 

Wegritten 

Za 03/10 Assebroek – Aalter  Zo 11/10 Bredene 

Za 03/10 Westkerke   Zo 11/10 Egem 

Zo 04/10 Assebroek – Aalter  Za 17/10 Brugge        

Zo 04/10 Westkerke    Zo 18/10 Staden 

Za 10/10 Bredene   Za 24/10 Ardooie - Sluitingsrit 

Za 10/10 Egem   Zo 25/10 Ardooie – Sluitingsrit 

 

Vanaf 26/10 kunnen er opnieuw “Wintersterritten” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Za 03/10 Gullegem   Zo 18/10 Hooglede 

Zo 04/10 Gullegem   Za 24/10 Torhout 

Za 10/10 Egem    Zo 25/10 Pittem 

Zo 11/10 Beselare    

Zo 17/10 Oostkamp     

 

Zij die dit jaar hun “Homologatiekaart”  (Stempelkaart) hebben laten 

afstempelen en willen recht hebben op een medaille en/of trofee 

moeten ofwel op zaterdag 24/10 of op zondag 25/10 de Sluitingsrit 

rijden in Ardooie (zaal de Mythe). 

Men zal er het aantal km’s van de eventueel gereden 

“Wintersterritten 2014-2015” invullen op de kaart.  

Van sommige Gele Petjes werden deze km’s al ingevuld. 

 

Om in aanmerking te komen voor een Federale medaille moet 

je minstens 2.000 km’s 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. 

 

Gelieve na de Sluitingsrit zo snel mogelijk je stempelkaart te 

bezorgen aan iemand van het bestuur. Uiterste datum = 01/11/2015 

Gelieve ook te vermelden of je zo’n medaille en/of trofee wenst 

te ontvangen. Indien je dit niet wenst dan worden je km’s enkel 

opgenomen in het klassement van de bond. 

 



Gele Petjes op den  

Innergetic Pijl 2015 

 

 

 

 

Lidkaart VWB    

 

 

 

 

 

Zwevezele Koers 09/10/2015 

     
 

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

     

Gooi je VWB lidkaart niet weg aan het einde van het fietsseizoen, 

de VWB stuurt sinds 2013 geen nieuwe kaarten meer !!! 

Binnenkort sturen we jullie een “Inschrijvingsformulier”  

voor het seizoen 2016. Nadat jullie zich heringeschreven hebben  

zullen we er voor zorgen dat iedereen vanaf 01/01/2016 terug 

verzekerd is. 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Jean-Marc De Coninck 18 oktober   

   Dirk Dejonckheere 19 oktober   

   Rika Van Daele   20 oktober 

    Marcel Delafontaine 21 oktober 

    

Vergeet niet om op vrijdag  9 oktober 2015 een bezoekje  

te brengen aan “Den Drieweg” tijdens of na Zwevezele Koers. 

 

Enkele Gele Petjes houden “Den Drieweg” open vanaf 12h tot …. 

 

Dit wordt het laatste jaar dat we de kans krijgen om dit in  

“Den Drieweg” te doen. 

 

Maak dat je er bij bent. 

Een 4-tal Gele Petjes hebben samen met de collega’s van de 

“Omers” en “La Vadrouille” deelgenomen aan de Innergetic Pijl. 

 

Foto’s hebben we niet teruggevonden. 

 

 



Kampioenschap 2015         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kampioenschap van de Gele Petjes zit er op, bedankt 

aan alle deelnemers. Jullie waren met 32 ingeschreven, 

uiteindelijk hebben er 31 deelgenomen. 

 

We feliciteren onze Kampioene 2015 : Ann Latrez 

Zij zou de 27,31 km afhaspelen aan 22,7 km/h, zij was slechts 

11 seconden te laat, 

alsook onze Kampioen 2015 : Dave Van Cauwenberghe 

Hij zou de 63,37 km afhaspelen aan 31 km/h, hij was slechts  

31 seconden te laat. 

Onze rode lantaarns mochten we uitreiken aan Rita Neirinck 

en aan Jean-Marc De Coninck. 

 

Bedankt aan Fietsen Scheldeman, Peter heeft er voor gezorgd 

dat we onze eerste 3 vrouwen en onze eerste 3 mannen een 

mooie waardebon hebben kunnen geven. 

Bedankt aan Jerry voor het uitpijlen van het parcours 

Het was alweer een mooi en lastig parcours.  

Bedankt aan Nancy voor de foto’s.                

 

Bedankt aan alle Gele Petjes die deelgenomen hebben alsook 

aan de Gele Petjes die kwamen supporteren.                

 

 

 

Voor meer resultaten zie binnenkort :  

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

 



Sluitingsviering 2015 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sluitingsviering van de Gele Petjes zit er ook op. Bedankt aan 

alle aanwezigen, we waren met 61.  Enkelen waren 

verontschuldigd omdat ze andere verplichtingen hadden. 

 

Bedankt voor de vele positieve reacties. Men vond het een 

geslaagd en gezellig feestje. De deuren werden om 5h gesloten. 

 

Proficiat aan onze kampioene Ann en aan onze kampioen 

Dave. 

 

Bedankt aan het team van De Smoky Wizards. Iedereen was vol 

lof over wat jullie voor ons hebben klaargemaakt. 

 

Bedankt aan Carrefour Market Zwevezele voor de cava en de  

wijn die we tegen een vriendenprijs hebben bekomen. 

Bedankt aan Onze Willy die voor het lekkere dessert gezorgd 

heeft. Een unieke, heel mooie en heel lekkere creatie. 

 

Bedankt aan de fotografen van dienst.  

 

Bedankt aan DJ Ronny omdat we mochten gebruik maken van 

zijn muziekinstallatie en voor het draaien van de vele ambiance- 

plaatjes. 

 

Bedankt aan alle helpende handen. 

 

Bedankt aan alle aanwezige leden en partners. 

 

Binnenkort kunnen jullie alle foto’s bewonderen op Facebook en 

op onze Website. Ga af en toe eens naar onderstaande pagina 

http://wtcdegelepetjes.be/info/fotogalerij en kies dan 

Sluitingsviering 2015. 

Hierna al een voorsmaakje :  

            



Sluitingsviering 2015  

     

 

   

                     Onze kampioene Ann                                                        Onze kampioen Dave                                    

 

         

                                                      De prachtige en lekkere creatie van “Onze Willy” 

 

 

     

                                                                 De feestvierende Gele Petjes 



Sluitingsviering 2015  

                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Willy wist de aanwezigen ook te entertainen met zijn Quiz. 

Willy vroeg ons wat er “opmerkelijk” was aan de groepsfoto van de Gele Petjes ?    Bedankt Willy. 

             

 

 

 Antwoord : Zoals je ziet : de Kampioenen staan naast elkaar op de foto, 

   ze staan  in “Ordre” en niet in “Desordre”. 

    

Niemand vond het correcte antwoord. Via een volkstelling zal de waardevolle prijs van  

“5 liter lekkere, door Willy zelf-bereide, roomijs” bij Nancy thuisbezorgd worden. 

 

 

                                                                 

+ 

    1 

   2 

2   3 



Sluitingsviering 2015  

                                          

Ons Annie liet haar creativiteit de gang gaan en zij realiseerde volgende geanimeerde diploma’s voor de  

vrouwen die in de prijzen vielen.  Bedankt Annie.                                  

                      

 

        

+ 

 

 



 

 

   

Het fietsseizoen van de  

Gele Petjes zit er op. 

Wat nu ??? 

Geen paniek, je hoeft je fiets niet aan de haak te hangen. 

Vanaf zondag 27 september zijn er een aantal Gele Petjes die 

zullen beginnen mountainbiken. 

 

Een aantal andere Gele Petjes zullen verder blijven fietsen. 

Er zijn nog VWB-ritten tot en met 25 oktober en daarna kunnen 

wintersterritten gereden worden. 

 

Een andere groep zal fietsen bij ons winterclubke “De sepapkes”. 

Nog een andere groep zal beginnen aan zijn winterslaap. 

 

 

Geniet er allen van en vergeet niet dat er voor de mannen  

op zondag 25 oktober nog éénmaal samen met de Gele Petjes 

gefietst wordt op de Sluitingsrit in Ardooie.  

We starten om 8h30 aan het lokaal. 

 

 

Noteer nu al voor volgend jaar dat de openingsrit voor de mannen 

op zondag 28 februari 2016 plaats vindt. 

De vrouwen moeten wachten op het zomeruur en starten op 

donderdagavond 31 maart 2016. 

We horen en zien elkaar nog wel. 



       Ons jaarverslag 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons fietsseizoen 2015 zit er op, wat het weer betreft kunnen we zeker niet klagen. 

Er werden heel wat kilometers gefietst door al onze Gele Petjes. 

Begin dit jaar vernamen we dat de uitbaters van ’t Mandeken het voor bekeken zouden houden. 

Niemand was er rouwig om. 

Al vlug hoorden we dat er nieuwe uitbaters in ’t Mandeken zouden komen.  

De meesten kenden Els en Gunther en wisten ons te vertellen dat het goed zou komen 

met ’t Mandeken. En inderdaad we moeten het bevestigen. 

Els en Gunther zijn na wat opfrissingswerken op 30 april gestart in ‘t Mandeken. 

We mogen zeggen dat ze goed gestart zijn en dat ze nog altijd goed bezig zijn. 

 

In de loop van 2015 mochten we een 5-tal nieuwe leden verwelkomen. 

 

Eind januari liet Jerry ons weten dat zijn agenda te vol stond en dat hij wat moest snoeien in zijn 

activiteiten. Hij besliste om het bestuur van de Gele Petjes te verlaten maar hij zou wel nog het 

parcours voor het kampioenschap uitpijlen. En inderdaad op zondag 20 september konden jullie 

het parcours van Jerry bewonderen. Niet te ver maar wel mooi en lastig. 

Kort daarna heeft Philippe Vienne ons aangeboden om de bestuursploeg te versterken. 

Daardoor zijn alle groepen opnieuw vertegenwoordigd in het bestuur. 

 

Dit jaar heeft Niels onze website volledig afgewerkt. De website zit nu ook in een nieuw kleurtje 

volledig aangepast aan onze nieuwe kledij. Alvast bedankt voor al je werk. 

We hopen dat Niels en Kristof in de toekomst de website up-to-date zullen houden. 

  

Kristof, bedankt om dit jaar opnieuw af en toe een berichtje of foto op Facebook te plaatsen. 

 

Op 24 januari was er onze derde nieuwjaarsreceptie. We mochten van Noëlla opnieuw gebruik 

maken van de infrastructuur van “Den Drieweg”. Ook voor onze receptie hebben we er dit jaar 

een All-In formule van gemaakt, weliswaar alles gratis. 

De opkomst was een succes, we waren met 80 personen.  

De broodjes van de Carrefour vielen bij iedereen in de smaak. 

Tijdens deze receptie mochten we van de VWB 2 prijzen uitreiken. Dave won een “Btwin Inride 

300 Home Trainer” en Rik Desmet won een “Polar FT7 Polshorloge”. 

We maakten gebruik van de receptie om onze nieuwe fietskledij voor te stellen. 

Iedereen vond dat ze mocht gezien worden. 

De kledij werd niet alleen voorgesteld, de aanwezige leden mochten hun nieuwe kledij zelfs 

direct meenemen naar huis. Bij de afwezigen werd de kledij nadien aan huis geleverd. 

 



Op 22 februari was er de Openingsrit van het nieuwe fietsseizoen in Ardooie. 

Iedereen mocht aantreden in zijn nieuwe fietstenue. 

We kregen positieve reacties van zij die de Petjes gezien hadden. 

We kunnen voor 5 jaar publiciteit maken voor onze 7 sponsors. 

We eindigen het jaar 2015 met 59 leden waarvan 39 mannen en 20 vrouwen. 

 

Op 28 februari was er ”Kuurne-Brussel-Kuurne”, er hebben 7 Gele Petjes deelgenomen. 

In maart werden er heel wat voorbereidende ritten gereden naar aanleiding van de 

voorjaarsklassiekers in april. 

 

Op zaterdag 28 maart waren er 3 Gele Petjes aanwezig in hun nieuwe fietskledij op de officiële 

opening van de nieuwe Sporthal in Zwevezele. 

 

Op woensdag 1 april organiseerden de Gele Petjes een gratis Cursus Wegcode. 

Blijkbaar was men niet erg geïnteresseerd in deze cursus (weinig aanwezigen), blijkbaar betalen 

de Gele Petjes liever een boete van 55 €. 

 

Op donderdag 2 april is het fietsseizoen van de vrouwen gestart, het werd wat het weer betreft 

voor hen ook een uitstekend fietsseizoen. 

 

Op zaterdag 4 april hebben er 12 Gele Petjes deelgenomen aan de “Grote”  

“Ronde Van Vlaanderen”.  Ze hebben dit gedaan in barre weersomstandigheden.  

Ze zijn iets na 6h vertrokken in Brugge. Toen was het nog droog. Na 5 km begon het lichtjes 

te regenen en het is blijven regenen tot na bijna 140 km. 

De meesten hebben de eindstreep overschreden. 

Een week later, op zaterdag 11 april, reden er 3 Gele Petjes “Paris-Roubaix”. 

 

Nog een week later op zaterdag 18 april hebben er 13 Gele Petjes deelgenomen aan de  

“Amstel Gold Race”. Ze hebben er een weekend van gemaakt. Ze werden aangemoedigd door de 

meegereisde vrouwtjes. Op zondag genoten ze van de “echte” Amstel Gold Race.  

 

Na enkele donderdagavonden en zondagvoormiddagen dat de Gele Petjes een alternatief 

moesten zoeken voor het “gesloten” Mandeken was het zo ver. 

Opening van ’t Mandeken op 30 april met aan het roer : Els en Gunther en de kids. 

Iedereen is heel blij dat we opnieuw een vaste stek hebben waar we welkom zijn. 

 

Op 1 mei hadden we onze “Grote Rit”, het werd de “Superklassieker”  in Oudenaarde.  

Ons enige minpunt dit jaar. Slechts 1 Geel Petje was te bespeuren tussen de 4.000 deelnemers. 

Spijtig. Conclusie : deze “Grote rit” wordt afgeschaft. 

 

Op donderdag 13 mei organiseerden we voor onze vrouwen een duo-rally. Dit initiatief werd 

opnieuw enorm gesmaakt door onze vrouwen. Het was prachtig weer en Rik had Jerry vervangen 

bij het uitpijlen. Slechts één duo was verloren gereden. 

Deze duo-rally werd gewonnen door Rika Van Daele en Marleen Ghesquiere. 

Het was weer heel spannend. 

 



De laatste zaterdag en zondag van mei  was er onze  33
e
 Rally van de Gele Petjes.  

De zaterdag waren de weersomstandigheden ons gunstig gezind, de zondag was het wat anders, 

regen van ‘s morgens tot ’s middags. 

In totaal mochten we toch 491 deelnemers verwelkomen. ( In 2014 waren er dit 548 ) 

Er waren zelfs 2 deelnemers speciaal afgereisd van Heist op den Berg en dit niettegenstaande 

het mindere weer de zondag. Ze vonden de 150 km een prachtig parcours. 

Dit jaar hadden we in Zillebeke een eigen bevoorrading die bemand werd door Nancy en 

Philippe Vienne. Alle deelnemers vonden dit heel positief. 

Door onze Rally konden we opnieuw de kassa van de Gele Petjes wat aandikken. 

Op onze Rally waren er de zondag opnieuw 2 valpartijen aan de Geite. We deelden het mee 

aan het gemeentebestuur. Ze hebben er iets aan gedaan, desondanks hebben we nu al ons 

parcours voor volgend jaar aangepast. 

 

Op donderdag 4 juni hebben we geposeerd in onze nieuwe fietskledij voor individuele- en 

groepsfoto’s. Bijna alle leden waren aanwezig, we waren met 52. 

De foto’s werden in de krant en op onze website geplaatst. 

Ingrid, bedankt voor de mooie foto’s. 

 

Op zaterdag 13 juni is er één Geel Petje dat “goud” behaald heeft op de “Trois Ballons” in de 

Vogezen. 

 

Op zaterdag 20 juni zijn er meer dan 1.000 Belgen de “Ventoux” opgereden,  waaronder één 

Geel Petje. 

 

Op zondag 21 juni was er de “Daguitstap van de B-Groep”. Een prachtige fietstocht. 

Er waren 13 fietsende Gele Petjes, er waren ook Gele Petjes bij uit andere groepen. 

Ze reden richting Damme / Knokke / Sluis. 

‘s Middags werden ze opgewacht door hun vrouwtjes in een Restaurant. 

De dag eindigde op het zonnige terras van ons lokaal ’t Mandeken. 

 

Begin juni mochten we Filip Nottebaert als nieuw bestuurslid verwelkomen. 

 

In juli zijn er 2 Gele Petjes naar de Pyreneeën getrokken, ze hebben er de “Tourmalet”,  

“Soulor” en “Aubisque” beklommen. Bij het naar huis komen zijn ze ook nog eens gestopt aan 

de ”Ventoux”, die moesten ze toch ook nog eens beklimmen. 

 

Tijdens het verlof was er ook één Geel Petje te bespeuren in “Gran Canaria” op de bergen. 

 

Ook dichter bij huis, in Knokke, doken er Gele Petjes op tussen de 400 casino-rijders. 

 

Op 9 augustus hebben er 4 Gele Petjes deelgenomen aan de ”Wezekoers” in Ardooie, 

ééntje eindigde zelfs op het podium. 

  

Op 15 en 22 augustus heeft er 1 Geel Petje deelgenomen aan een triatlon, hij nam ook deel aan 

een tijdrit op 29 augutus. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 september werd het Kampioenschap gereden. Jerry heeft er voor gezorgd dat  

alle mannen en vrouwen op een prachtig uitgepijld parcours konden fietsen. 

Het was een prachtige zondag, veel zon en weinig wind, een echt fietsweertje. 

Niet minder dan 31 Gele Petjes namen deel, waaronder 18 mannen en 13 vrouwen. 

Na de rit konden de 31 deelnemers en nog enkele andere sympathiserende Gele Petjes genieten 

van het zonnetje op het terras van ’t Mandeken en van de vele en lekkere hapjes die Els en 

Gunther ons aangeboden hebben.  Het was super. 

Bij de vrouwen werd Ann Latrez kampioene, ze had voorspeld dat ze het parcours aan een 

gemiddelde van 22,7 km/h zou afwerken. Zij was 11 seconden te laat. 

Het parcours voor de vrouwen was 27,31 km.  

Bij de heren werd Dave Van Cauwenberghe kampioen, hij had voorspeld dat hij het parcours aan 

een gemiddelde van 31 km/h zou afwerken. Hij was slechts 31 seconden te laat. 

Het parcours voor de mannen was 63,37 km. 

De eerste 3 mannen en de eerste 3 vrouwen mochten met een mooie prijs huiswaarts fietsen. 

Ze kregen elk een waardebon die geschonken werd door Fietsen Scheldeman. 

Bedankt Peter. 

Onze rode lantaarns mochten we uitreiken aan Rita Neirinck en Jean-Marc De Coninck. 

Op zaterdag 26 september was er onze Sluitingsviering, we zijn opnieuw in Zwevezele gebleven. 

Iedereen kon dus zonder problemen met de fiets komen. ☺   

We waren met 61 aanwezigen die er een tof feest van gemaakt hebben. 

De Smoky Wizards zorgden voor lekkere hapjes en een welgesmaakt hoofdgerecht dat ze hadden 

klaargemaakt op hun Oklahoma BBQ.  

Daarna was onze Willy aan de beurt. Hij zorgde voor het dessert, dit werd opnieuw een unieke 

creatie die heel lekker was.  

DJ Ronny bracht er de ambiance in.  

Er werd nog heel wat nagepraat over het voorbije fietsseizoen en er werden al fietsplannen 

gesmeed voor 2016. Om 5h konden we de deuren sluiten. 

 

Onze volgende activiteit die er aankomt is Zwevezele koers op 9 oktober 2015. 

Ter gelegenheid van dit evenement zullen de Gele Petjes “Den Drieweg” openhouden 

om wat centjes in de kassa te krijgen. Jullie zijn dus allen welkom vanaf 12h tot ….. 

Het is jullie laatste kans want Noëlla en Ronny hebben voor 2016 andere plannen met 

“Den Drieweg”. 

 

In 2015 zijn er ook heel wat Gele Petjes die zich getoond hebben op enkele benefietorganisaties. 

Met de “Ledenbrief” van November zullen we jullie de kans bieden om jullie terug in te schrijven. 

We zouden dit willen afsluiten tegen eind November zodat iedereen vanaf  1 januari 2016 

opnieuw verzekerd rond kan fietsen. Zoals al eerder gemeld, jullie zullen geen nieuwe lidkaart 

meer krijgen maar van zodra de betalingen binnen zijn zal de bond de huidige lidkaarten 

activeren voor 2016. 

Bedankt aan alle Gele Petjes die ons berichtjes en foto’s toesturen. 

Andere Gele Petjes hebben ongetwijfeld ook heel mooie ritten gereden maar als ze het ons niet 

laten weten, dan kunnen we het ook niet vermelden in onze ledenbrieven.  

Dus : laat maar komen die informatie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Wist je datjes     

        

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Wist je dat :   Het fietsseizoen ten einde is en ik niets meer   

 weet.   � 

  

 

                 

                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
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Ook in 2016 blijft de “Gezinsaansluiting” van de VWB op 30 €. 

 

Zoals jullie kunnen lezen. In 2015 hebben de Gele Petjes alweer niet stil gezeten en dat zullen ze 

evenmin doen in 2016. 

 

We bedanken onze  7 sponsors die sedert begin 2015 op onze wieleruitrusting prijken. 

 

We bedanken alle Gele Petjes voor het fijne fietsseizoen en we kijken al uit naar 2016.  

 

We zouden het appreciëren moesten jullie ons jullie opmerkingen betreffende het afgelopen 

fietsjaar doormailen, zowel de positieve als de negatieve, dan kunnen we er volgend werkjaar 

rekening mee houden. 

Zoals al eerder meegedeeld, indien er leden zijn die het bestuur willen versterken dan  

zijn ze altijd welkom, zowel mannen als vrouwen. Laat het ons maar weten. 

En vergeet het niet :  Hebben jullie ideeën, stuur ons dan een mailtje. 

 

Tot binnenkort. 


