
Met veel spijt moeten we afscheid nemen van Thomas Mackin,
hij is voorbije nacht plots overleden.







• ABC ploegen
• Kalender
• Reglement
• Weekends 53x11
• Nieuwe leden
• Bestuur
• Varia
• Classic
• Kledij

Vanavond:

Uitdelen programmaboekje goodies en kledij
Napraten bij hapje en drankje



A-Ploeg:

•33 km/h
•80-150 km
•Soms sportief ,”vrije stukken “ indien veilig en
verantwoord !!!
•Ritpeters: Peter VH, Glenn VH, Walter DS, Tom DB, 

Kris M, Michel VDB, David DB, Luc P.



Peter Van Huffel Glenn Van Huffel



Michel Van den Bossche Kris Meys



Walter De Smet Tom De Beer



David De Bock Luc Permentier



• 30-32km/h
• 80-100 km
• Ritpeters:  Mark P, Frankie H, Tom VM, Quinten P

B-Ploeg:



Frankie HeyndrickxMark Peeraer



Tom Van MeirvenneQuinten Permentier



C-Ploeg:

•27km/h
•50-80 km
•Ritpeters: Johan VB, Guido VB, Maureen DG, Peggy G,

Christel F, Gerry D



Johan Van Bellingen Guido Vanderbauwede



Peggy Geens

Maureen De Geest



Christel Felies Gerry De Clercq



Kalender !

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

• Vertrek aan Ekskuus tenzij anders aangegeven

• Klassiekers: Kalenderuur of 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 2019

Héél gevarieerd:

•Polders-Zeeuws-Vlaanderen

•Pajottenland en Vlaamse Ardennen

•Klassiekers: RVV-Tour – Ename Classic

Greg Van Avermaet -Sean Kelly

•Weekend’s Luxemburg en Trappisten

•Speciallekes Waterloo - Vlak van Ronquière - Cadzand –

Scherpenheuvel. Ter ere van ons 20jaar bestaan

zijn deze ritten 2 kledijpunten waard!

•Nevenactiviteiten georganiseerd door ons feestcomité



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 en kopmannen

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 opgeschreven door elk lid op het blad in 
brievenbus 53x11. Er zal een blad voor A-B-C zijn. Je schrijft je op het 
ploegblad waarmee je die dag mee rijdt. 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!

• Lidmaatschap VWB wordt aangeraden doch niet verplicht,
Korting op ritten VWB, Boekje, Verzekering, Pechverhelping

Reglement!



Reglement-Kledij!

• Clubkledij verplicht bij elke rit op kalender!

• Kledijpunten verdien je door ritten op de kalender – wijn verkoop
en meewerken op onze Rally.

• Lid krijgt kledijpunten naargelang activiteit voorbije jaren deze
kunnen ingeruild worden om de 4 jaar bij het wisselen van de 
uitrusting.

• Nadruk ligt uiteraard op aanwezigheid op ritten “geen fietsers
geen club!”



Weekend van 24-26 mei



Vertrek op vrijdag naar Hessemiller Luxemburg op 53km van de start.
Er zijn 20 slaapplaatsen voorzien!
Inschrijven voor de Grand Fondo zelf is niet inbegrepen!
Dit moet je zelf regelen! Website: https://schleckgranfondo.com
Inschrijven kan vanaf nu door “ 100€ “op de clubrekening te storten
vermeld naam en weekend Schleck! 
Dit is voor verblijf en 2x uitgebreid ontbijt 2x warme maaltijden s’avonds. 
Haast jullie er zijn maar 20 plaatsen! 



Vrijdag:

We vertrekken vrijdag middag met de wagen zodat we ons rustig kunnen installeren en nog genieten van een warme maaltijd
klaar gemaakt door Peggy & Jessie, aan tafel om 19h.
Indien we op tijd daar zijn kunnen we onze start documenten gaan afhalen aan de start van de Gran Fondo.

Zaterdag:

Na een uitgebreid ontbijt vertrekken we op tijd naar de start met de wagen (53km rijden),
waarna we ieder op ons start uur deelnemen aan de Gran Fondo. 
Je kan ook inschrijven voor de recreatieve start, deze start als laatste en zonder leeftijdscategorie! (iedereen samen)
Na de aankomst wachten we op iedereen zodat we samen terug naar ons verblijf kunnen rijden. 
Aangekomen kunnen we genieten van Peggy & Jessie hun culinaire maaltijd. 

Zondag:

Zondag rijden we een eigen toer in de streek van het Müllertal ongeveer een 70km, 
om dan af te sluiten met een maaltijd en terug naar huis te rijden.
Zoals jullie weten is het zondag verkiezingen,.
Jullie kunnen een bewijs via de club krijgen dat je in het buitenland bent. 
Het is dan aan jullie de keuze om een volmacht te geven of niet te stemmen.



85km 1148hm

155KM 2366hm



XXL - 53x11 Trappistenroute
15 – 18 augustus

Ons tweede weekend voor dit jaar gaat een grand cru weekend zijn voor ons 20 jaar bestaan!
We gaan met de club fietsen vanuit Hamme naar Rochefort – Orval – Chimay – Hamme.
Dit op 3 of 4 dagen, met de optie om ook op de laatste dag vanuit Chimay met de bus terug te keren. 
Verdere info volgt later.
We hopen op zoveel mogelijk deelnemers zodat dit een onvergetelijk moment mag zijn voor 53x11!



Weekend 3 of 4 dagen 
15-16-17-18 augustus
Dag 1:Vertrek Hamme – Rochefort 
Dag 2: Rochefort – Orval
Dag 3: Orval – Chimay
Dag 4: Chimay – Hamme   (met bus of fiets)



Nieuwe leden 2019!
We verwelkomen volgende nieuwe leden:

• Orzy Poppe
• Luc Baert
• Michiel Baert
• Jurgen Clerick
• Bart De Baere
• Patrick Everaert
• Jean-Pierre Verhasselt

Geïnteresseerd om ook aan te sluiten:

• Kim De Pauw
• Wesley Van de Meirssche
• Geert Verniers
• Andy Staes
• Joeri Deblauwe



Onze Club bestaat momenteel uit 97 Leden!



Bestuur!

Tom De Beer Walter De Smet Kris Meys



Mark Peeraer Jacques De Bondt

Bestuur!



Maureen De Geest Peggy Geens

Bestuur!



Bestuur!

Luc Permentier



Varia!
• Bij verandering van adresgegevens, gelieve Mark Peeraer of iemand

van 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 en 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)
Ritpeters kunnen de rit sturen vanop de 2de of 3de rij.



• U kan van uw mutualiteit een gedeeltelijke terugbetaling ontvangen van uw 
lidgeld in een sportvereninging

• Procedure:
• U vult eerst het document in dat u bij uw mutualiteit kan bekomen of 

downloaden.
• U vult uw persoonlijke gegevens in en bezorgt dit ingevuld document  aan 

“De Smet Walter” zodat hij dit verder kan invullen, handtekenen en 
afstempelen.

• Hij bezorgt U dit document dan persoonlijk terug.
• Nadien moet u zelf dit afgeven bij uw ziekenbond.
• Vb:
• Bij de CM bedraagt dit 15 euro / persoon / jaar
• Bij de Socialistische mutualiteit bedraagt dit zelfs 45 euro / persoon /jaar

Terugbetaling inschrijving sportclub!



Heroica Classic 14 april 2019

Parcours in 2019 !

44 km :Wieze - Moorsel

55 km : Begeleid Vrouwenpeloton

66 km : Asse

90 km : Gooik

120 km : Pepingen – Halle

140 km : Huizingen – Buizingen
Extra lus met hellingen
”Drasop” en “Bruine Put”



• Nieuw in 2019 groepsstart begeleide rit Vrouwenpeloton
+/- 55km!      Tempo +/- 25km/h

• Locatie nog steeds PTI Hamme
• Verdeel jullie flyers en hang jullie afiche!
• Maak zoveel als mogelijk reclame!



Iedereen krijgt een clubboekje:

• Kalender
• Ledenlijst + paswoord ledenlijst website
• Uitleg weekends
• Clubreglement
• Kledijlijst
• Veiligheid

Goodiebag:

• Affiche en flyers rally
• Clubboekje
• Buff
• Wijnverkopers kleinigheid extra
• Extra sponsors 

Clubboekje:



Nieuwe kledij:

Na onze presentatie kan iedereen zijn nieuwe kledij en helm ophalen achteraan de zaal.
Bestuur zal jullie deze overhandigen!

We gaan de webshop van Bioracer eind maart begin April terug laten openzetten
voor eventueel extra bestelling, jullie kunnen dezelfde login gebruiken.
We houden jullie op de hoogte via mail.

Nieuwe leden moeten hun e-mail adres, waarop ze een account van Bioracer willen
krijgen, doorsturen naar mark.Peeraer@53x11.be
Jullie krijgen dan via Bioracer jullie login gegevens om zo een bestelling te doen.

Ook geven we iedereen terug de kans om vrijetijdskledij te bestellen, hiervoor vinden jullie
In het clubboekje de bestelformulieren. Vraag aan leden die deze kledij al bezitten om 
eventueel eens te passen. Bestelling moet VOOR 17 maart binnen zijn bij bestuur!



Bedanking Sponsors !



Iedereen aanwezig
op de

Openingsrit
zondag 8u30

Met groepsfoto!



Zijn er nog 

vragen?


