
                   Ledenbrief Augustus 2013     

 

Ritten : Augustus 2013   

              

    

 

 

     

 

 

Vakantie berichten 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

 

 

 

Wegritten 

Za 03/08 Ruiselede   Za 17/08 Bredene  

Zo 04/08 Ruiselede  Zo 18/08 Wevelgem   

Zo 04/08 Roeselare-Kemmel Zo 18/08 Wevelgem  

Za 10/08 Varsenare   Zo 18/08 Bredene   

Za 10/08 Meulebeke  Za 24/08 Wevelgem  

Zo 11/08 Varsenare    Za 24/08 Koekelare 

Zo 11/08 Meulebeke  Za 24/08 Sint-Kruis  Brugge 

Do 15/08 Leffinge   Zo 25/08 Koekelare 

Do 15/08 Ingooigem   Zo 25/08 Sint-Kruis  Brugge         

Za 17/08 Wevelgem    Zo 25/08 Wevelgem 

Za 17/08 Sint-Joris  Beernem  

Reeds één Geel Petje heeft zijn belofte waargemaakt, ze heeft 

de Poelberg veroverd. 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Gino Debever   02 augustus 

   Jurgen Snaet   05 augustus 

   Rik Desmet   07 augustus 

    Annie Asaert   11 augustus 

   Andy De Buck   21 augustus 

   Bjorn Padot    23 augustus 

   Alexander Vansteelant   29 augustus 

    



 

Kampioenschap 2013         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagvoormiddag  22 september 2013 rijden de mannen  

en de vrouwen het Kampioenschap van de Gele Petjes. 

Wie mag deelnemen ? 

     - Elk lid van de Gele Petjes, ongeacht het aantal gereden  

       ritten. 

Wat houdt het kampioenschap in ? 

     - Er wordt door iedereen een individuele rit gereden. 

     - Het betreft een gepijlde rit. (Enkel Jerry kent de rit) 

     - Er is een afstand voor de vrouwen en een andere afstand  

       voor de  mannen. 

     - De afstand is niet gekend. 

     - Je geeft zelf op tegen welk gemiddelde je de rit zult  

       afleggen. 

       Degene die bij aankomst het dichts de opgegeven tijd  

       benadert is de winnaar. 

       Dus iedereen kan winnen. 

     - Om 8h30 start de eerste deelnemer, een minuut later de 

       volgende, enz. 

     - Eerst starten de mannen van groep B, dan groep A, dan 

       groep A+ en daarna de vrouwen, de volgorde binnen elke 

       groep wordt willekeurig bepaald. 

 

 Wat mag er niet tijdens de rit ? 

     - Er moet gefietst worden zonder uurwerk en zonder  

       GPS / kilometerteller. 

       (Wordt afgeplakt indien deze niet kan verwijderd worden) 

    - Men moet individueel rijden. Wanneer je iemand inhaalt, 

       dan mag je niet in zijn/haar wiel blijven hangen.  

      (Minimum 50m afstand) 

Wat is er voor de winnaar te verdienen ? 

      - Het kampioenschap gaat om de eer en de titel. 

        De Kampioen en de Kampioene worden op de 

        Sluitingsviering beloond met een trofee. 

      - Geldprijzen zijn er niet meer te verdienen,  

        er wordt dus ook niet meer verwacht dat de Kampioen  

        en de Kampioene een koffietafel organiseren. 

 

Waarom inschrijven ? 

      - We vragen jullie om het inschrijvingsformulier in te  

         vullen en ons zo snel mogelijk terug te bezorgen. 

      - Op die manier kunnen we een startlijst opstellen 

         en jullie informeren wanneer jullie moeten starten. 

      - Je gemiddelde mag je de dag zelf doorgeven,  dan kan  

         je rekening houden met de weersomstandigheden. 

      - Kan je dit jaar niet deelnemen, laat het ons dan ook 

        weten. 



Sluitingsviering 2013 

               

 

 

   

Wist je datjes   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Café Den Drieweg 
Zeswegestraat 18 

Zwevezele 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

Hou je mailbox of brievenbus in de gaten. 

In de loop van de maand augustus zal je er de uitnodiging 

vinden naar de sluitingsviering van de Gele Petjes. 

 

Deze gaat door op Zaterdag 28 september 2013 om 19h  

We feesten onder ons en blijven in de gemeente. 

 

 

Wist je dat :  Er nog altijd enkele foto’s ontbreken op ons 

ledenbord  

Wist je dat :  Er verschillende leden zo’n fietslabels  

 aangevraagd hebben. Van zodra wij ze  

ontvangen hebben zullen wij die bezorgen.  

Zij die ze hebben vergeten te bestellen mogen 

dit nog doen. 

 


