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Vanavond: 

Uitdelen programmaboekje goodies en KLEDIJ 
Napraten bij hapje en drankje  



A-Ploeg: 

A-Ploeg: 
 
•32 km/h 
•80-150 km 
•Soms sportief ,”vrije stukken “ indien veilig en 
verantwoord !!! 
•Ritpeters: Peter VH, Walter DS, Tom DB, Gery P, Kris M, 
Michel VDB, Joeri S 



Peter VH Joeri S Gery P 



Michel VDB Kris M 



Walter DS Tom DB 



B Ploeg: 
 
•30km/h 
•80-100 km 
•Ritpeters Jacques DB, Mark P. 
 

 

B-Ploeg: 



Jacques DB Mark P 



C-Ploeg: 

C Ploeg: 
 
•27km/h 
•50-80 km 
•Ritpeters: Johan VB, André B, Lucien K 
 
 

 



Johan VB 

André B 

Lucien K 



Kalender ! 

 

• Vertrekuren, zie kalender !!!  Deze gaan stipt gevolgd 
worden, liever 5min te vroeg dan 1 min te laat! 
 

• Vertrek aan Ekskuus tenzij anders aangegeven 
 

• Klassiekers: Afspreken via Gastenboek 
 

• Klassiekers, deze kunnen uiteraard door iedereen van 
A, B of C gereden worden 
 

• Samen vertrekken  naar start en splitsen volgens 
snelheid indien aangewezen 
 



Kalender 2016 

Héél gevarieerd: 
 
•Polders-Zeeuws-Vlaanderen 
 
•Pajottenland en Vlaamse Ardennen 
 
•Klassiekers RVV-Tour de Namur-La Chouffe-Sean Kelly 
 
•Weekend’s Limburg en La Chouffe 
 
•Speciallekes Cadzand – Abdijrit-Ursel 
 



Reglement-Veiligheid! 

• Elk lid is zelf verantwoordelijk voor naleven verkeersregels!!! 
 

• Clubkledij en valhelm verplicht! Zorg ook dat je fiets in orde is! 
 

• Je blijft altijd achter ritpeter tenzij anders gevraagd, uitsluitend 
vrije stukken deze worden tijdig doorgegeven 
 

• Veiligheid in acht nemen voor uzelf en medeclubleden, geef 
verwittigingen door naar achter!! 
 

• Gebruik lichtjes en fluo-strips bij regenweer en hevige mist! 
 

• Denk ook aan het milieu i.v.m. verpakking sportrepen neem deze 
terug mee! 
 



• Aanwezigheden worden zelf opgeschreven door lid op aanwezige 
blad aan poort. Er zal een blad voor A-B-C zijn. Je schrijft je op het 
ploegblad waarmee je mee rijd die dag. 

• Indien je juist te laat komt om op te schrijven gelieve dit dan na de rit 
aan de ritpeter of Maureen door te geven!  

      Niet doorgegeven geen rit! 
 

• Bij deelname aan organisaties van andere clubs betaalt iedereen zijn 
inschrijving! 
 
 

 

Reglement! 



Reglement-Kledij! 

• Clubkledij verplicht bij elke rit op kalender! 
 

• Kledijpunten kan je verdienen door: 
 - Kalenderritten 
 - Meewerking Rally 
 - Wijnverkoop 

 
• Lid krijgt kledijpunten naargelang activiteit voorbije jaren 

 
• Nadruk ligt uiteraard op aanwezigheid op ritten “geen fietsers 

geen club!” 



Sportieve uitdagingen!! 



Sportieve uitdagingen! 

• Buiten de klassiekers en tweedaagse of dagtrips organizeert de club dit 
jaar geen buitenlandse reis, dit neemt niet weg dat er genoeg 
buitelandse uitdagingen zijn waar leden aan kunnen deelnemen en 
afspreken. 
 

• Enkele voorbeelden: 
• Sporta Ventoux (18juni) reeds 7 leden doen al mee 
• Marmotte (juli) 
• Climbing for life Galibier (30Juni-02juli) ook hier al 6 leden 

ingeschreven 
 



Weekend La Chouffe 20-22 mei!! 

• Verblijf in een vakantiewoning  vlakbij de start van “La Chouffe”. 
 

• Verschillende afstanden voor elke groep A-B-C 
 

• Gereserveerd voor 24 personen. 
 

• 85€/persoon 2 overnachtingen 2x ontbijtbuffet  + spaghetti vrijdagavond. 
 

• Inschrijving La Chouffe Classic 15-20€ (Online inschrijving) 
 

• Meer info: http://www.sport.be/cyclingtour/lachouffeclassic/2016/nl 
 

• Inschrijvingen open !! 
 
 
 
 
 

http://www.sport.be/cyclingtour/lachouffeclassic/2016/nl/?v=15102014


 http://www.sport.be/cyclingtour/lachouffeclassic/2016/nl 
 

http://www.sport.be/cyclingtour/lachouffeclassic/2016/nl/?v=15102014


Weekend Genk 2-4 september!! 

 
• BLOSO-centrum Kattevenia, Genk, Limburg 

 
• Op 123km rijden met auto 

 
• Gereserveerd voor 28 personen 

 
• 80 euro (overnachting, ontbijt, lunchpakket, avondmaal 

 
• Alle info: Tom De Beer 

 
• Inschrijvingen open!! 





Nieuwe leden 2016! 

11 leden hebben hun lidmaatschap niet verlengd maar we 
verwelkomen volgende 14 nieuwe leden: 
 
 

•Preben Boerewaart   Tim Bosmans  

•Peter Casteur   Frederic De Graef 

•Geert Cosyns   Wivine Van Keer  

•Dimitri D'haese   Olivier Van Hecke  

•Danny Debeule   Geert Van Cauwenbergh  

•Frankie Heynderickx Cindy Pieters  

•Lennert Heynderickx  Dirk Mertens  

 

 
 
 

 



De club telt momenteel 88 leden! 
 



Bestuur! 

Michel Van Den Bossche Tom De Beer Walter De Smet 



Bestuur! 

Kris Meys Mark Peeraer 

Jacques De Bondt 



Varia! 

• Bij verandering van adresgegevens, gelieve het bestuur zo snel 
mogelijk in te lichten. 
 

• Gelieve steeds 1 reserve-binnenbandje bij te hebben. 
 

• Probeer het vervangen van een bandje zelf onder de knie te hebben. 
 

• Voor het ‘klassement’ telt enkel de rit op de kalender op het 
afgesproken uur!!! 
 

• Een rit is pas geslaagd als iedereen zich tijdens de rit geamuseerd 
heeft en als iedereen veilig en samen de aankomst bereikt heeft!! 



Varia! 

• Bij toertochten hou rekening mee dat je niet alleen bent het is geen koers!! 
 

• Bij pech zie dat je zo snel mogelijk aan de zijkant van de baan staat en geen 
hinder veroorzaakt 
 

• Bij het naderen van een kruispunt hou rekening met voorang en vooral met de 
groep (je bent niet alleen om over te steken) 
 



Varia! 

Drankafrekeningen na de rit: 
 
•Vervelende situaties, meestal in nadeel van diegene die laatst vertrekt 
•Hou steeds bij wat en hoeveel je gedronken hebt en reken af voor je vertrekt 
 
•Indien je een rondje geeft schrijf zelf de consumaties op en reken direct af! 
 

Ritpeters: 
 
Ritpeters zijn nog altijd welkom je hoeft natuurlijk geen ritpeter te zijn om eens 
een ritje uit te werken, we vragen wel om je rit al eens gereden te hebben zodat 
we niet voor verassingen staan (indien mogelijk) 



Heroica Classic 17 april 2016  



53x11 CLASSIC  
gepromoveerd naar eerste klasse van wielertoeristenorganisaties: 

Meer dan 1500 deelnemers mogelijk 

 



53x11 CLASSIC  
Helpers nodig voor uitpijlen, bevoorrading, opzetten site, 

weghalen pijlen, start,… 



Leden en hun goed doel ! 

Chris, David en Sylvia nemen dit jaar deel aan 1000KM kom op tegen Kanker! 



Leden en hun goed doel ! 
Mireille-Christel-Maureen-Peggy nemen deel aan Think-Pink tegen borstkanker ! 



Bedanking Sponsors ! 



Iedereen aanwezig  

op de  

Openingsrit 
  

zondag 8u45 

 
Met groepsfoto! 



Kleine Attentie ! 



Sportman van het Jaar!! 

Proficiat Maurice !!!! 



Zijn er nog  

vragen? 


