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WEEKBERICHT 40 - jaargang 13 – 14.11.2018 

 

  Winterritten op zondag... 
 
Onze VTT Versele-Laga Classic zit er op.... Met het 40e weekbericht van dit seizoen 
trekken we er dan ook een streep onder en gaan we er tussenuit voor een winterstop. We 
zijn eventjes aan rust toe. Alhoewel... rust roest! We proberen dan ook in de 
wintermaanden ook nog een beetje fiets-actief te blijven. Misschien komen we mekaar 
de komende weken en maanden wel eens tegen tijdens één van de zondagse winterritten. 
Rèjjen, Rudy... blijven rèjjen 

Winterritten - Start om 9 uur – De Ceder 

aangepast tempo – aangepaste kilometers - afspraken ter plaatse 

  Weekendorganisaties van 17 en 18 november... 
• 17 nov. > Marcassou Classic VTT – HLN: Sportcomplex, Sportstraat – Lovendegem 

• 17 nov. > Maldegemse Poldertocht VTT & Cyclo:  De Berken, Kleitkalseide 109A – Kleit 

• 18 nov. > Turfstekers VTT & Cyclo:  Sportcomplex Eurohal, Oostkade 1 – Zelzate 

 

De winterkalender kan je in de komende maanden verder opvolgen via de website van  

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender   

  Clubinfo… 

Cijfers en letters... over onze VTT Versele-Laga…  
Ondanks het mindere weer overschreden we toch het 1000-tal afgelopen zaterdag. We 
kregen in totaal 1018 deelnemers aan de start, verdeeld over 875 VTT'ers 143 Cyclo-
rijders. Nog meer gedetailleerd zag het er als volgt uit: 

 

 

  Wistjedatjes... 
Wist je dat...  op zondagmogen, the day after onze VTT, vier mannen met één tang aan De Ceder 
klaarstonden om het parcours van de vele pijltjes te ontdoen? Eén van die tangen ging dan nog verloren 
onderweg... 

dat vandaag (woensdag) de laatste twee pijltjes door Ria op het parcours werden verwijderd? Waar-
voor een welgemeende dank! Wie nu nog pijltjes wil vinden zal in Willy zijn garage moeten zoeken. 

… maar dat  bij het pijlen en ontpijlen toch één iemand extra in het oog sprong? (De) Witte Pijl van 
Leerne namelijk nam meer dan 700 MTB-kilometers voor zijn rekening in de vele dagen voor en na. 

>>>   Joris de onverslijbare, tot 1018 maal bedankt! <<< 
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Nog op de agenda in 2018…  

 zaterdag 24 november 2018: jaarlijks souper in Kasteel Ten Bosse (D'Hulhaege) 

Uitnodigingen verstuurd – detail gekend – samenkomst 19 uur  

Niet vergeten inschrijven tegen uiterlijk maandag 19.11.18  

via Johan (0476/318561) of per mail johan.de.weirdt@skynet.be  

 

 donderdag 6 december: ledenvergadering in 't Duvelke – 19 uur 

Programmapunten: info lidmaatschap 2019, overlopen reglement 2019, teruggave kledij 2018, 
vragenronde, suggesties, opmerkingen, … 

 

 vernieuwen vergunning 2019 

Ook dit jaar kreeg iedereen een mail van Cycling Vlaanderen om via de website het lidmaatschap voor 
2019 te vernieuwen met het rekeningnummer waarop moet worden gestort en de code die je moet 
vermelden. De bestaande (gele) lidkaart met de daarbij horende voordelen is vanaf 01.01.2019 niet meer 
geldig. Na betaling lidmaatschap krijg je een nieuwe BLAUWE lidkaart opgestuurd.  

Inloggen kan via volgende link... 
https://forms.cycling.vlaanderen/WBVvoorjou/2018_MijnWBV_bs.aspx?utm_source=VERLENGING+RECREA+2018-
2019&utm_campaign=ee7513ae7f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_06_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_af7aff6ea6-
ee7513ae7f-133981821 

 

Vooruitblik op seizoen 2019…  

 openingsrit: zondag 03.03.19 

 familiefietstocht: donderdag 15.10.19  

 slotrit: zondag 13.10.19 

 VTT Versele-Laga: zaterdag 09.11.19 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Wij gaan dus voor een paar maanden in winterrust. Bedankt om erbij geweest te zijn het ganse jaar. Vanaf 
half februari 2019 zijn we er opnieuw, met nieuwe moed... én nieuwe weekberichten.       

        

   Ciao, ciao! 

 


