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Agenda



Onze Club bestaat momenteel uit 94 Leden!



Bestuur

Peggy & Frankie hebben besloten om te stoppen met Fietsen, 
hierdoor nemen zij ook afscheid van ons Bestuur. Wij danken hun voor die jaren 
inzet, dikke merci!
We zijn met het Bestuur op zoek gegaan en hebben een zeer gemotiveerd lid 
gevonden die graag mee onze club wil ondersteunen en zich inzetten voor jullie 
allemaal! 
We heten Bert Van Raemdonck dan ook zeer welkom in ons Bestuur!

Huidig Bestuur:

• De Beer Tom
• De Bondt Jacques
• De Geest Maureen
• De Smet Walter
• Meys Kris
• Peeraer Mark
• Permentier Luc
• Van Raemdonck Bert



A-Ploeg:

•32 - 35 km/h
•80-150 km
•Soms sportief ,”vrije stukken “ indien veilig en verantwoord !!!
•Verantwoordelijken:  Tom DB, Kris M, Luc P, Walter DS, Bert VR



• 30-33km/h
• 80-100 km
• Verantwoordelijken :  Voorlopig bestuur A ploeg

B-Ploeg:

We zijn op zoek naar gemotiveerde leden van de B ploeg, 
geef een seintje aan bestuur!



C-Ploeg:

•27 - 29km/h
•50-80 km
•Verantwoordelijken : Jacques DB, Mark P, Dirk M



D-Ploeg:

•24 - 27km/h
•50-75 km
•Verantwoordelijken : Johan VB, Maureen DG



CORONA RITTEN

Als bestuur willen wij jullie op een corona veilige manier toch samen doen fietsen.
Dit binnen het wettelijk kader d.w.z. met groepjes van 4. (als dit verandert, dan wij ook)
Het blijft belangrijk om aan sport te doen, en nog liefst buiten onder vrienden!
We hebben dan ook iets uitgewerkt waarvan wij denken dat dit kan werken alleen maar als 
Iedereen zich aan de regels houdt.
Idee is om met twee afstanden (korte en lange) te starten en dan 10 min later een
volgende groep. (langste rit aan To Go Total, kortste rit aan Ekskuus)
Hiervoor hebben we een systeem aangemaakt, waar je kan inschrijven (iedere week opnieuw)
op een lijst op het uur en met de groep die je zelf verkiest.
Bedoeling is om dan met de 4 personen, die op jou kolom staan de rit te gaan rijden op het 
afgesproken uur. (GPX zal te downloaden zijn op de site)
We vragen dan ook eens je u naam hebt ingevuld, om deze niet meer te wisselen en
geen andere namen te wissen! (systeem kan maar blijven bestaan als we dit ook goed gebruiken)

Op de website is een pagina gemaakt waar je de lijst kan raadplegen en zien wie zich al heeft 
ingeschreven, refresh je pagina en geef het wat tijd om je naam erbij te zien komen.

Dit alles doe je best op de PC! 



CORONA RITTEN

Hoe gaan we te werk: surf naar https://53x11.be/corona-ritten/
of naar startpagina van de website

Legende:

1. Dag
2. Rit
3. Voor of Namiddag
4. Je zelfgekozen vakje met je naam
5. De link voor de lijst aan te passen

https://53x11.be/corona-ritten/


CORONA RITTEN
Zodra je op de link hebt geklikt zal Excel online open gaan, hierop kan je op de witte
vakjes je naam plaatsen. Nadat je naam geplaatst is even weg gaan van je vakje en 
een ander selecteren en de lijst slaat u aanpassing zelf op.
Ben je nu toch mis dan kan je wel je eigen naam wissen en op een ander leeg vakje zetten.

Legende:

1. Zie na of bewerken (editing)
aan staat verander dit anders

2. Vul je naam in op jou gekozen vakje

3. Selecteer een ander vakje voor 
te bewaren

Ga hierna terug naar de website
en refresh de pagina 
https://53x11.be/corona-ritten/

Geef het wel wat tijd!

https://53x11.be/corona-ritten/


Kalender 2021
Voorlopig wachten we af hoe snel de coronamaatregelen veranderen
en hebben we nog weekends en uitstappen in de kast liggen J

•Weekend: Genk of Transzeelandroute 53x11

• Speciallekes: Trappistenrit!

• 5  September 53x11 Classic



Kalender (na Coronatijd)!

• Vertrekuren, zie kalender !!!  Deze gaan stipt gevolgd
worden, zie dat je 5 min voor vertrek aanwezig bent!

• Vertrek aan Ekskuus tenzij anders aangegeven

• Klassiekers: Kalenderuur of Gastenboek

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

• Samen vertrekken aan start en splitsen volgens
snelheid indien aangewezen



Afspraken VWB ritten 

53x11 zal de inschrijvingen van al de VWB ritten die op de kalender 
komen te staan, voor hun rekening nemen. Hier zijn wel een paar 
voorwaarden aan verbonden

• Je schrijft je in op de aanwezigheidslijst of geeft dit door aan Maureen of bestuur.
• Je vertrekt samen met de club aan het t’Ekskuus
• Indien je rechtstreeks naar de start gaat ben je minstens 15min voor gezamelijke start aanwezig, 

zodat de groep niet op jou moet wachten!
• We verzamelen samen buiten op één plaats zodat verdelen van polsbandjes vlot verloopt
• Bij aankomst van de groep aan de start wacht iedereen tot het inschrijvingsbandje verdeeld is, dit 

wordt bezorgd door Maureen of Bestuurslid (zij schrijven gezamenlijk in aan de kassa)
• Het start uur op de kalender is het uur van de gezamelijke start terplaatse per groep.
• Indien je vroeger of later wil starten voor een VWB rit ga je zelf het startgeld moeten betalen en 

53x11 betaalt dit niet terug! Uw rit zal ook niet meegerekend worden voor het klassement!

VB: Vertrekuur aan het ‘t Ekskuus Gezamelijke start ter plaatse
B-C-D=9H A=8h30 en



Weekend Transzeelandroute is klaar om te plannen!



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-D 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 VWB ritten betaalt 53x11 jullie
inschrijving “dit alleen als je samen met de club start en alleen voor
ritten op onze kalender!”

• Iedereen heeft een Lidmaatschap VWB bij aansluiting bij de club 
Hierdoor geniet je van 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 “zonder fietsers
is er geen club!”



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 er 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!

Drank afrekeningen 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 verrassingen 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 of Tom De Beer” 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.

Terugbetaling inschrijving sportclub!



Heroica Classic 05 september 2021

Parcours in 2021 !

40 km :Wieze - Moorsel

55 km : Begeleid Vrouwenpeloton

65 km : Asse

91 km : Gooik

120 km : Pepingen – Halle

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



Bedanking Sponsors !


