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De 34ste Rally van de Gele Petjes zit er op

Wegritten
Za 02/07 Veldegem       Zo 17/07 Assebroek
Za 02/07 Harelbeke       Zo 17/07 Kortrijk
Zo 03/07 Veldegem       Za 23/07 Aartrijke
Zo 03/07 Harelbeke Za 23/07 Geluveld
Za 09/07 Bovekerke Za 23/07 Aalter
Za 09/07 Moerkerke Zo 24/07 Sint-Kruis
Za 09/07 Waregem Zo 24/07 Geluveld
Zo 10/07 Bovekerke       Zo 24/07 Sint-Kruis
Zo 10/07 Moerkerke       Za 30/07 Eernegem
Za 16/07 Torhout   Za 30/07 Rollegem
Za 16/07 Assebroek   Zo 31/07 Eernegem
Za 16/07 Kortrijk Zo 31/07 Rollegem
Zo 17/07 Torhout        

      
      



Verslag 34ste Rally van de Gele Petjes 

                   De 34e Rally van de Gele Petjes zit er op. Het is opnieuw een succes geworden en dit 
niettegenstaande de vele concurrentie : Stalhille, Marcassou Classic, Grinta Classic, Memorial VDB,
Putters Classic, Baeckelandt Routes (Lendelede) .
Er hebben in totaal 496 wielertoeristen deelgenomen. Dit is 5 meer dan vorig jaar. 

è We bedanken nogmaals :

- De Gele Petjes die meegeholpen hebben met de organisatie.
- De Gele Petjes die één van de ritten gereden hebben.
- De Gele Petjes die ons een bezoek gebracht hebben in de “Oude Wissel”.
- Alle wielertoeristen die één van onze ritten gereden hebben.

è Enkele cijfers voor de geïnteresseerden :

- Een overzichtje van het aantal deelnemers per dag en per afstand
In totaal hadden we dus 496 deelnemers.     (in 2014 : 548, in 2015 : 491)

Zaterdag Zondag Totaal
150 km 46 46
100 km 85 32 117
75 km 65 85 150
50 km 30 63 93
Sterrit 6 84 90
TOTAAL 232 264 496

- Een overzichtje van het aantal mannen en vrouwen over de 2 dagen (15 % vrouwen)

Mannen Vrouwen Totaal
150 km 44 2 46
100 km 107 10 117
75 km 127 23 150
50 km 72 21 93
Sterrit 73 17 90
TOTAAL 423 73 496

- Er waren wielertoeristen uit 78 verschillende clubs die deelgenomen hebben



- Sommige clubs hebben met heel wat leden deelgenomen
- 40 van WTC West Vlaanderen
- 36 van Forza8330 Oedelem
- 32 van WTC De Gele Petjes Zwevezele
- 22 van WTC Sint-Joris
- 19 van WTC St. Michiels Trappers Brugge
- 17 van Sportvrienden – Bikeslippers Wingene
- 16 van VWT De Westhinder Westkerke
- 13 van Hertetrappers Hertsberge
- 13 van Omer Oe Beter Zwevezele
- 13 van WTC Olympia Sijsele
- 12 van WTC Lobek – Sodibrug Brugge
- 11 van De Vrije Cyclos Zedelgem
- 10 van Cycling Team La Vadrouille Zwevezele
- 10 van Wheels in Action Roeselare
- 9 van WTC Gerowi Pittem
- 9 van St Trudo Trappers Assebroek
- 7 van WTC Tielt Sportief
- 7 van WTC ’t Houtland Koekelare
- 6 van WTC Don Bosco Torhout
- 6 van WTC De Torhoutse Flandriens
- 6 van WTC Sportwereld Thourout
- ……….

- We mochten ook dit jaar de andere wielertoeristenclubs uit onze gemeente verwelkomen
- De Omers
- La Vadrouille

- Onze rally bood de deelnemers de keuze uit 4 parcours
- 50 km 
- 75 km 
- 100 km 
- 150 km

- We moesten alweer onze parcours aanpassen omwille van evenementen in
- Staden
- Moorslede

- We kregen heel wat positieve reacties in verband met onze bewegwijzering.
Toch was er één Geel Petje dat erin slaagde om verkeerd te rijden op een plaats waar 
er 4 pijlen stonden.

      



De Stelvio zit er op

  

- We vermoeden dat er dit jaar geen enkele valpartij was.

- We hebben slechts 1 maal moeten uitrukken met onze pechverhelpingswagen.
Het was dan nog een Geel Petje.  J

- Onze bevoorradingspost in Zillebeke werd bemand en bevrouwd door Dirk Spriet en Nancy,
waarvoor dank.

- Onze bevoorradingspost in Passendale werd bemand door Steven en onze Willy,
waarvoor ook dank.

- De foto’s van het Rally-weekend kan je terugvinden op onze website-pagina :
http://wtcdegelepetjes.be/info/fotogalerij/rally%20van%20de%20gele%20petjes%202016.html
met dank aan onze fotografen Kris en Kristof.

è Besluit :

- Enkel positieve reacties

- Nu is het weer aan de Gele Petjes om de clubs die aan onze rally deelnamen 
te steunen als zij een rally inrichten.
Respecteer hun werk.
Rij hun ritten niet in “het zwart” maar schrijf jullie in.
En vergeet niet : “Het ene plezier is het andere waard”.

Op zondag 05/06/2016 heeft Filip Nottebaert de Gele 
Petjes vertegenwoordigd tijdens “De Granfondo Stelvio 
Santini”. Hieronder zijn verslag.

Zondag 5 juni 2016 om 7u30 sta ik met 2 vrienden klaar in 
Bormio om de Granfondo Stelvio Santini te rijden. Ik vraag 
me af hoe jullie het met de rally van De Gele Petjes ervan 
afbrengen. Veel tijd tot nadenken hebben we echter niet, 
want het startschot wordt gegeven en het gaat in
vliegende vaart van Bormio naar de voet van de Teglio. 
Het is een wedstrijd, alle straten zijn verkeersvrij en de 
temperamentvolle Italianen zouden ons letterlijk van de 
weg rijden. Het is wel leuk met de vele aanmoedigingen 
van de lokale bevolking langs de weg.

Na 53 km wedstrijd beginnen we aan de beklimming van 
de Teglio, een klim van 5,5 km gemiddeld 9,5 % en een 
maximum van 14 %. Hier staan reeds velen met de voet 
aan de grond. Ik geraak al rijdend boven, weliswaar op 
mijn 32. Een achttal km verder krijgen we de volgende 
helling La Motta, een helling van 6 km, gemiddeld 5%, een 
makkie in vergelijking met de Teglio. Vervolgens zijn we na 
116 km wedstrijd opnieuw in Bormio en moeten we nog 
aan de Stelvio (op 2758 m hoogte) beginnen.



De Alpen zitten er op

De Stelvio is een beklimming van 21 km, gemiddeld 6,9 % 
en een maximum van 12 %.
Met zijn 48 haarspeldbochten, een prachtige beklimming. 
Op 5 km van het einde worden we nog getrakteerd op 
een hagelbui. Ik begin de meters af te tellen, maar na 
ongeveer 7u30 rij ik voldaan de streep over.

We kunnen reeds uitkijken naar een nieuwe uitdaging 
voor volgend jaar, maar dan niet meer op de datum van
de Rally van de Gele Petjes.

Onze collega Filip Sampers heeft dit jaar opnieuw 
meegedaan aan een fietsevenement in Frankrijk.
Hij heeft ons weer een mooi verslag bezorgd waarvoor 
dank. We laten Filip aan het woord :

Voor het tweede jaar op rij ingeschreven bij Velotour, dit keer 
voor een meerdaagse naar de Alpen.
Afspraak om 5u00 in Harelbeke en vertrek om 6u00 met 19 
deelnemers richting Le Bourg d’Oisans, dorpje aan de voet van 
Alpe d’Huez.
Na aankomst rond 15u30 worden in het hotel de kamers 
verdeeld, gerief en fietsen uitgeladen.

We installeren ons en lopen nadien het dorpje in en doen met een deel van de groep een terrasje. Voor sommigen is het de 
eerste keer in de Alpen, anderen waren hier al meermaals. Ik was hier ook al 2 maal geweest maar vooral voor de 
opeenvolgende dagen fietsen heb ik wat schrik, en bij de gesprekken hoor ik dat ik niet de enige ben.

Dag 1 : brengt ons naar de voor mij onbekende cols De la Morte en D’Ornon, het is prachtig weer en na een 20 km is het zover 
en beginnen we eraan, altijd een vraagteken wat de benen zullen zeggen bij de eerste klimkilometers. 
Het is wennen maar het loopt prima en probeer niet over mijn toeren te gaan, meer dan elders moet je hier je eigen tempo 
fietsen. Eénmaal boven wordt er gewacht op iedereen, kledij aanpassen voor de afdaling, en vertrekken naar de volgende. 
De afdaling is al even mooi als de beklimming, prachtige omgeving en het loont de moeite om tijd te nemen om wat rond te 
kijken. Door een wegomlegging krijgen we nog een extra beklimming te verwerken waar zowaar een bordje “Col“ boven staat, 
de naam ben ik al vergeten, maar het was ééntje die kon tellen.
Voor de D’Ornon stoppen we over de middag om te eten. Op een pleintje wordt er door de organisatie stokbrood voorzien met 
kaas of ham. Col D’Ornon die volgt is een lastige door het ongelijkmatig oplopen, het gevoel dat er geen einde aan komt en dan 
nog een pittige wind. Boven opnieuw verzamelen en naar beneden richting hotel, we sluiten de dag af met 105 km. Een uurtje 
voor het avondeten wordt er iedere dag door Velotour een Bavikske voorzien en kunnen we wat bijpraten over de rit, goed 
gezien want dat schept wel een band op die manier. Op tijd naar bed want morgen wacht Alpe d’Huez op ons.

Dag 2 : naar de bekende col met de 21 bochten dus. Veel inrijden komt er niet bij kijken want na 5 km ligt hij daar al. De benen 
ontploffen bijna maar “the only way is up” en dit voor 15 km. Het is afzien, mede ook door het warme weer, maar na het klim en 
draaiwerk wacht boven het mythische ski-oord. Normaal rijden we hier door naar de Sarenne maar deze is nog afgesloten door 
de sneeuw. Er wordt besloten af te dalen via een stuk van de achterkant en nemen we de Auris mee. Wat een mooie 
beklimming was dat ! Met een magnifiek zicht overal, hiervoor ben ik meegekomen denk ik op dat moment en de pijn in de 
benen vergeet je dan. Hierna fietsen we richting Les Deux Alpes, na een pauze met een zelfgemaakte pasta van Velotour. Les 
Deux Alpes is ook een ski-oord met een brede weg er naar toe dus ook nogal wat verkeer. Dit zijn voor mij persoonlijk niet de 
mooiste beklimmingen maar natuurlijk wel de bekendere die je toch moet gedaan hebben. Afdalen doe je hier langs dezelfde 
kant en na beneden gewacht te hebben op iedereen rijden we naar het hotel.



We sluiten de rit af met 85 km maar wel met meer hoogtemeters dan gisteren. Aangezien we wat vroeger terug zijn loop ik 
samen met mijne maat nog eens naar het dorp. Je voelt dat het dorp hier fietsen “ademt “ en alle toerisme hierrond draait . 
Na het aanvullen van de verbruikte calorieën, via een lekker stuk pizza, drinken we er nog ene op een terras. Het was opnieuw 
mooi weer geweest vandaag en dat maakt het toch een heel stuk aangenamer. Na de aperitief en het avondeten opnieuw op 
tijd naar bed  want morgen wacht de zwaarste rit van deze dagen, parcours van de gekende “Marmotte”.

Dag 3 : vandaag rijden we dus de Marmotte, 180 km met gekende cols Glandon, Telegraph, Galibier en Alpe d’Huez. Met wat 
vraagtekens richting de Glandon want deze telt meteen 28 km tot boven maar ik herinner me nog van vroeger dat dit ook een 
schone is met afwisseling en vooral een prachtige omgeving. De zon is opnieuw van de partij en het wordt warm dus drinken 
wordt belangrijk. Zoals bijna iedere col kom ik op mijn ééntje boven, het is echt moeilijk om hier samen met iemand de cols op 
te rijden, een halve per uur te rap kan al verkeerd aflopen.
De tijdsverschillen lopen redelijk op hier maar opnieuw wachten we iedereen op, we rijden onder het motto 
“samen uit, samen thuis“. Er rijdt iedere dag trouwens een auto voor en een auto achter, alles wordt onder controle gehouden 
door Velotour. We dalen af via de Lautaret, een gevaarlijke waar in de wedstrijdversie al slachtoffers zijn gevallen dus het is 
opletten ! Hier wordt ook duidelijk dat de beste klimmers niet altijd de beste dalers zijn, het is ook een specialiteit wat me wel 
ligt maar alles gebeurt met het nodige verstand, thuis wachten ze op mij hé.
We rijden nu in groep richting de Telegraph en na de bevoorrading gaat iedereen weer zijn eigen gang tot boven.
De Telegraph is niet de lastigste van de reeks met zijn 10 km maar boven voel ik toch dat die in de benen begint te zitten, we zijn 
ook reeds aan dag 3 bezig. Een lekkere pasta geeft ons weer wat kracht om de volgende aan te vatten, ‘t zal nodig zijn want we 
rijden naar de Galibier met een hoogte van 2645m. Ik reed deze reeds 2 maal op en weet wat een beest deze is, het zal afzien 
worden, de tempratuur in de vallei van Valloire loopt op tot 30°. Ik trap wat ik kan maar de stukken aan 10 procent wegen 
serieus door. Net onder de top krijgen we melding dat we tot boven kunnen, de weg is net sneeuwvrij gemaakt. Content dat we 
tot de top kunnen rijden, het blijft iets speciaals om hier te staan. Het is nog 15 graden boven en we kunnen ver kijken, dit 
gebeurt niet altijd hier. Ik voel dat ik me toch leeggereden heb naar boven, de hartslag krijg ik niet meer omhoog, “ vat is af “ 
zeggen ze dan. Iedereen komt hier met een getekend gezicht toe. De afdaling brengt ons opnieuw richting Le Bourg d’Oisans. 
Op de Galibier heb ik reeds voor mezelf beslist om de Alpe d’Huez niet meer op te rijden, aan de voet ervan blijk ik niet de enige 
te zijn. Met het grootste deel van de groep rijden we richting hotel, de rest rijdt nog naar boven, respect hiervoor,
wij ronden af op 165 km. In afwachting tot de andere terug zijn trekken we na de douche nog eens naar het dorp.
Ik denk dat ik de juiste beslissing genomen heb want ik wil niet oververmoeid terugkeren van deze fietsreis, het moet ook nog 
wat vakantie zijn en dat was het tot nu toe zeker wel. Aan tafel blijkt het rustiger dan de dagen voorheen, hoe zou dat komen ? 
Maar de sfeer blijft uitstekend, het is een toffe groep. De rit voor de laatste dag  wordt een vraagteken want de 
weersvoorspelling is niet echt goed.

Dag 4 : het venster gaat open en wat blijkt : de zon is van de partij en het belooft toch een mooie warme dag te 
worden. Het vertrek wordt uitgesteld naar 10u zodat iedereen nog wat extra op zijn plooi kan komen van de zware 
dag gisteren. Maar wat houdt de rit van vandaag in, dat blijft een vraagteken want het voorziene programma wordt 
niet gevolgd. Eén van de deelnemers, Marc en een goeie vriend van Stephan van Velotour, komt reeds 20 jaar naar 
de Alpen en wil ons graag meenemen naar een mooie beklimming “La Berarde”, 21,6 km naar een hoogte van 
1570m maar met een minder hoog stijgingspercentage. Deze afbeeldingen moet je echt eens opzoeken.
De mooiste met stip voorbehouden voor de laatste dag, ik ben redelijk hersteld en kan volop genieten van de streek 
en de natuur, ook ligt de mindere stijging me beter. We passeren een dorpje waar maar 14 mensen wonen, 
tunneltjes en beneden in de vallei het mooie blauwe water. Op het einde van de klim stopt de weg en staan er wat 
gebouwen die gebruikt worden door bergbeklimmers die vanaf hier verder trekken naar de gletsjers. We moeten 
dus dezelfde weg terug maar we nemen voldoende tijd hier om te genieten van de prachtige omgeving. Bij het 
terugrijden nemen we onderweg nog tijd om te picknicken. Nog eens de gas open tijdens de afdaling en dan 
“en groupe” terug, iedereen heel tevreden met deze afsluiter. “Maar“ 70 km maar een schoontje zulle. Een stukske
pizza hebben we wel verdiend denk ik en mijne maat denkt hetzelfde en hierna nog een halve liter op een terras, we 
voelen ons even “God in Frankrijk “. Aan tafel ‘s avonds is iedereen moe maar uiterst voldaan, we hebben een 
fantastische week achter de rug, mede ook door het prachtige weer.

De terugkeer voorzien om 7u wordt door iedereen perfect gerespecteerd  en door de stops niet te lang te houden 
arriveren we om 16u30 terug in Harelbeke. De afgelopen dagen waren lastig maar meer dan de moeite waard ! 
Met 415 km en bijna 10000 hm in de benen neem ik afscheid van mijn medereizigers en stap ik bij het vrouwke in de 
auto richting Zwevezele. Ik trakteer mezelf nog op een frietje en vertel thuis nog mijn verhaal maar zoals steeds kan 
je het niet vertellen of je er zelf bij was. De volgende weken zal ik hier nog vaak aan terugdenken vooral wanneer de 
spieren wat protesteren, herstel zal toch wat tijd vergen.

Mijn tweede ervaring met Velotour was zeker een succes en kan ik iedereen aanraden, deze mensen leven hiervoor.

Veel leesplezier, Groeten Filip 



De Fiets daguitstap zit er op

De rit van de Mannen

De rit van de Dames

Op zondag 19 juni 2016 organiseerden de B’s de jaarlijkse daguitstap, 
dit jaar kregen zelfs de dames de kans om deel te nemen.
Het was super fietsweer, niet te warm, niet te koud, niet teveel wind
en droog.

De rit van de mannen :
Om 7h30 zijn er 8 mannen vertrokken met de fiets.
Voor de mannen werd het een rit naar de Kemmelberg.
De bezemwagen bij de mannen werd bestuurd door onze 
ere-voorzitter Sidon. Bedankt Sidon. Hij heeft het wel de volledige rit 
alleen moeten doen, er is niemand in panne gevallen.

In Passendale hebben we in de “Mosselmarkt” onze kaart laten
afstempelen bij onze collega-fietsclub Gerowi uit Pittem.

De eerste officiële stop was in café “De Kroon” in Voormezele.

Vandaar trokken we naar de Kemmel. Iedereen reed de Monteberg
op. Sommigen reden de Kemmel op, er waren er 2 die zelfs tweemaal 
de Monteberg opreden.

De tweede stop was in café “Saint Hubert” in Wijtschate, 
de “Eigen kweek” gemeente.

Iets na 12h kwamen we aan in ’t Nonnebos, de dames waren er al een 
kwartiertje.

Na het eten hebben we de rit vervolgd, met wind in ‘t gat, richting 
Zwevezele. 
De eerste stop in de namiddag was in “Vespa’z” nabij het Sterrebos in 
Rumbeke.

Van Rumbeke reden we via Ardooie en Koolskamp naar Egem.
Onze Willy wilde ons allen nog eens trakteren in “de Peerdekens”.
Waarvoor dank.

Om 17h05 kwamen we aan in ‘t Mandeken.
Deze keer waren de mannen het eerst, na een kwartiertje arriveerden 
de dames.

De mannen hadden er een rit opzitten van meer dan 140 km.
Chapeau voor de B’s.

De rit van de dames :
Om 8h30 zijn er 6 dames vertrokken, samen met 2 fietsende mannen,
zij reden naar het Nonnebos in Zonnebeke.
De bezemwagen bij de dames werd bestuurd door ons Nancy die
als convoyeur Rika meegenomen had.



Alle foto’s op :
http://wtcdegelepetjes.be/info/fotogalerij/index.html   
grote rit 2016

Op de Keuneleute in Staden liet de fiets van Noëlla het afweten.
Zo kreeg Nancy er een tweede convoyeur bij.
Het was nodig want Nancy kon niet overal door met de auto.
Maar met een GPS en met 2 convoyeurs erbij hebben ze toch elke
keer de Gele Petjes teruggevonden.

De eerste stop van de dames was in café “De Sportvriend” in Staden.

Vandaar reden ze rechtstreeks naar ’t Nonnebos in Zonnebeke.

In de namiddag hadden zij een eerste stop in café “De Most” in 
Oostnieuwkerke.

De tweede stop zouden ze houden in de “Bossneppe” in Lichtervelde.
Daar het er veel te druk was zijn ze doorgefietst naar “de Voerman”.
De sympathisanten die met de auto waren hadden wat meer geduld 
en zijn toch in de “Bossneppe” gebleven.
Na 82 km kwamen ze aan in ’t Mandeken.  

Den Après-bike” van de mannen en de dames :
Uiteindelijk was iedereen tegen 17h30 gearriveerd in ’t Mandeken
voor den “Après-bike”. 
Steven  bood iedereen een drankje aan in naam van de Gele Petjes.
Al snel zat iedereen met nen Sangria of nen Omer voor zijn neus.
Els en Gunther verwenden ons met heel wat hapjes waarvoor
onze oprechte dank.
Er werd nog heel lang nagekaart over de mooie dag die iedereen 
beleefd had.

Bedankt aan :
- Philippe en Erny die deze daguitstap organiseerden, die het parcours 
  uitstippelden en die vooraf de stopplaatsen opzochten.
- “Nonkel” Sidon, onze sportdirecteur die de mannen de volledige rit 
  gevolgd heeft.

- De kopmannen : Erny en Willy
- Nancy die met de bezemwagen de vrouwtjes probeerde te volgen.
- De kopvrouwen : Ingrid en Marleen
- Els en Gunther die ons verwend hebben met heel wat hapjes.
- Degene die meegefietst hebben.
- De sympathisanten die achtergekomen zijn naar het Nonnebos,
    de Bossneppe en ’t Mandeken.
- Het bestuur van de Gele Petjes.

De foto’s kun je bewonderen op facebook en op onze website.

Besluit :
We waren met 16 fietsende Gele Petjes, kunnen we dit nu een succes 
noemen, dat laten we aan jullie over.
Zij die er bij waren hebben er zeker van genoten.



Wielertoeristenkoers in Ardooie 

     

Dit jaar is er opnieuw Wezekoers in Ardooie.
Deze gaat door op zaterdag 13/08/2016.

Het is enkel voor Wielertoeristen, niet voor 
Vergunningshouders bij de Wielerbond of Nevenbond.

Als je er aan deelneemt hou het dan veilig want een 
koers is en blijft een koers.

                            

                             

                            





Familienieuws        

         

            

Astrid, de moeder van Ronny en de schoonmoeder van Noëlla is op 
dinsdag 28 juni 2016 gestorven. Ze is 87 jaar geworden.
Ze wordt begraven op zaterdag 2 juli 2016 om 10h.
De uitvaartplechtigheid gaat door in de Aula van het uitvaartcentrum 
Feryn, Koolskampstraat 7 te Lichtervelde.

We bieden de familie onze oprechte deelneming aan.



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


