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WEEKBERICHT 1 - jaargang 14 – 13.02.2019 

  Nieuw zomerseizoen komt er aan...   

 
Het wordt stilaan tijd om werk te maken van een nieuw fietsseizoen. 

Er resten ons nog een paar weken om de voorbereidingen te treffen en om het fietsgevoel weer 
onder de knie te krijgen. Achter mijn PC ben ik er alvast klaar voor, maar op de fiets dat is een 

ander paar mouwen! Bij deze dan ook een eerste keer een weekbericht in aanloop naar onze 
seizoen opener van zondag 3 maart. 

Kwestie van iedereen een beetje wakker te schudden. Alle beetjes helpen, nietwaar! 
 

Laatste winterritten  - Start om 9 uur – De Ceder 

Aangepast tempo – Aangepaste kilometers - Afspraken ter plaatse 

 

  Organisaties weekend 16-17 februari... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• zat. 16 febr.  > Slothappening: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109 – Maldegem-Kleit 

• zon. 17 febr. > VTT Rudy Dhaenens: Sporthal Oostbroek, Zeistraat 41 – Nevele 

                       > Toprit 35-50 km & Fietstocht Ilse en Werner:  Café Gaumont, Grote Markt 33 – Zelzate 

                       > Toprit 35-50 km & Memorial Marc Noens: Café Schuttershof, Kerkstraat 61 – Stekene 

 

  Clubinfo…Belangrijke data 2019…  

 seizoensstart: zondag 3 maart 

 gezinsfietstocht: donderdag 15 augustus 

 slotrit: zondag 13 oktober  

 VTT Versele-Laga Classic: zaterdag 9 november 

 Jaarlijks souper: zaterdag 23 november 

 Ledenvergadering: donderdag 12 december 

 

Vergunning 

De mensen die hun vergunning voor 2019 nog niet in orde brachten dienen dit dringend te doen via 
https://forms.cycling.vlaanderen/WBVvoorjou/2018_MijnWBV_BS.aspx.  

Vul daar je barcode in van je vergunning en klik op 'Volgende'. Dan kun je al je gegevens nakijken en 
eventueel wijzigen. Je vindt er tevens de betalingsinfo terug om je vergunning te verlengen.  

Als de vergunning niet verlengd is, ben je niet verzekerd voor 2019 !!! 

Tevens kan je hier het attest downloaden voor de terugbetaling van de sportpremie via de mutualiteit. 
Gewoon opsturen in de boodschap; handtekening van de club is niet meer nodig. 
 

     Lidgeld 

De rijdende leden die hun lidgeld van 20 euro nog niet mochten hebben betaald dienen dit in de komende 
dagen/weken te regelen met Willy Goeteyn. Je kan dit ook storten op Rek.nr: BE52 0015 4672 4109. 
Die 20€ dient voornamelijk voor de volgauto’s en hun bestuurders. Tevens ook bij enkele clubactiviteiten 
zoals de gezinsfietstocht, algemene ledenvergadering en links en rechts wel eens een traktatie…  
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 Overzicht Cycling Tours 2019… 
Het wielervoorjaar staat voor de deur met de mooiste cyclo-evenementen van het jaar. Via onderstaande 
website krijg je een overzicht van de volledige voorjaarskalender met alle organisaties gebundeld van de 
Etixx Classic Tour, Champions Tour, Proximus Cycling Challenge en Ronde van Vlaanderen 
Series. Veel fietsplezier!     http://www.peloton.be/nl/ 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  er clubleden zijn die deze winter als voedingssupplement kozen om mezenballen van 
Versele-Laga te eten? Die zullen nogal vliegen bij het begin van het seizoen!  

dat er weer verschillende clubleden deze winter afstand deden van hun oude geliefde en voor een nieuw 
lief hebben gekozen? Ze TREK-ken er ondertussen op uit met een MERCKX, RIDLEY, KOGA of een 
andere mooie GAZELLE.  

en dat bij een aantal “zwakkelingen” de goede voornemens voor het nieuwe jaar al vlug in de 
prullenmand verdwenen? De redenen waren legio: te glad, te nat, te zat... 

 

  (M)op-merking van de week...  
 

Onlangs ben ik met mijn fiets een paar flessen wijn gaan halen. Op de terugweg dacht ik er plots aan dat 
fietsen met twee flessen wijn in mijn hand wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn en tot een valpartij zou 
kunnen leiden. Ik ben dan maar gestopt langs de weg en heb beide flessen ter plaatse uitgedronken. 
Gelukkig, want daarna ben ik op de terugweg nog drie keer gevallen!   

 

 KLEDIJ 

Onderstaand de kledij die nog in stock is… veel is er momenteel niet meer. Mochten er leden 
zijn die nog kledij bij wensen moet er rekening gehouden worden met 6 weken leveringstermijn. 

Voor de winterkledij (kniebroek, windvestje, regenvestje) is het nu de moment!! 

 


