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WEEKBERICHT 01 - jaargang 13 – 14.02.2018

 

   We 'll   M-EAT  again  ….. bij   WTC WALTER GODEFROOT! 
 
De kleren maken de man... en in ons geval ook de vrouw!  
Een nieuw seizoen staat voor de deur,   
met nieuwe kleren en met een nieuwe sponsor.  
We zien mekaar weer terug vanaf zondag 25 februari met  
Fietsen Godefroot en Restaurant M-Eat op onze nieuwe outfits.  
De mountainbike kan ingeruild worden voor de koersfiets.  
Vanaf volgende week schakelen we over van Tournée Minérale naar Tournée Générale in De 
Ceder... 
 
 Belangrijke data in 2018... 
 
* Seizoensstart:    25 februari 
* Gezinsfietstocht:   15 augustus 
* Laatste rit:    21 oktober 
* VTT Versele-Laga Classic:  10 november 
* Jaarlijks souper:   24 november 
* Ledenvergadering:     6 december 
  
 Fietsorganisaties… 
 
Er is het komend weekend nog voor elk wat wils als het op fietsen aankomt.  
Een greep uit het aanbod: 
 Zaterdag 17 febr.: slothappening VTT, Sportcafé, Lindestraat 17 – Aalter 
 Zondag   18 febr.: Bikedream VTT en Cyclo: VV Volkegem-  Oudenaarde 
 MTB-Toertocht: Kon. Atheneum, Wurmendries 42 – Zottegem 

Deze en andere VTT-mogelijkheden op https://www.mountainbike.be/toertochten-overzicht 
  
 Clubinfo… 

 
Overzicht Cycling Tours 2018... 
Ook dit jaar weer zijn veel vooraanstaande fietsorganisaties gebundeld in 
“Cycling Tours”. 
 http://www.proximuscyclingchallenge.be/ 
 http://www.etixxclassicstour.be/ 
 http://www.sport.be/cyclingheroestour/2018/nl/ 
 http://www.sport.be/werideflanders/2018/nl/  
 http://www.sport.be/tourofflandersacademy/2018/nl/ 

Deze en andere organisaties terug te vinden op 
http://recreatie.dewielerbond.be/Kalender.aspx 

 
 Kledij… 
Afgelopen zondag konden onze leden de nieuwe kledij ophalen en velen stonden dan ook te 
popelen om dat te doen. Met een drankje er bovenop werd op die manier het seizoen op gang 
getrokken. Diegenen die niet in de mogelijkheid waren om dit te doen kunnen in de komende 
dagen terecht bij 'Fietsen Godefroot' om hun pakket op te halen en ter plaatse de betaling te 
regelen. 
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 Vergunning… 
Wie zijn vergunning voor 2018 nog niet in orde gebracht heeft, dient dit dringend te doen via 
www.wielerbondvlaanderen.be/login. Vul hier je barcode in die je terugvindt op je vergunning 
en klik op ‘Volgende’. Nu kan je al je gegevens nakijken en eventueel wijzigen. Je vindt er 
eveneens de betalingsinfo terug om je vergunning te verlengen. Tevens ook de uitprint voor de 
sportpremie die je verkrijgt via uw mutualiteit.   
!!!  Als de vergunning niet verlengd is, dan ben je NIET VERZEKERD voor 2018  !!! 
 
 Lidgeld... 
Diegenen die vorige zondag niet aanwezig waren dienen in de komende dagen/weken het 
lidgeld van 20 euro te regelen aan Willy Goeteyn. Op die manier kunnen jullie dan in de loop 
van het seizoen genieten van prijsvermindering bij diverse clubactiviteiten. 
 
 Wistjedatjes... 
 
Wist je dat... er zich deze winter ook weer “gladde” mannen de weg op waagden met alle 
gevolgen vandien? Buigen of barsten... of breken! 
 
...dat vorige zondag in de vooravond zelfs al een eerste clublid... in nieuw outfit... in de 
gietende regen gespot werd? Karakterkereltje... of ijdeltuit! 
 
...en dat Joris al begin februari klaar was met een volledig rittenprogramma voor de dames? 
Tot begin april zelfs!  
 
 Waarom een West-Vlaming heel wat tijd bespaart... 
 
Wij zeggen: “Dit behoort tot de mogelijkheden.” Zij zeggen: “Da kan.” 
Wij zeggen: “Hieromtrent kunnen wij geen zekerheid bieden.” Zij zeggen: “Ge wit noois.” 
Wij zeggen: “Zou je dat eens willen herhalen a.u.b.?” Zij zeggen: “Wuk?” 
Wij zeggen: “Iets dergelijks ben ik nu niet van plan.” Zij zeggen: “ k Peinze vannie.” 
Wij zeggen: “Ligt dat in de lijn van de verwachtingen?” Zij zeggen: “Zoe tadde?” 
 
 Uitsmijter van de week... 
 
 Fietsen is niet alleen gezond... 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 



