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WEEKBERICHT 40 - jaargang 14 – 13.11.2019 

 

  Wintermodus...  
Met dit 40e weekbericht trekken we een dikke streep onder ons 14e seizoen. Het is weer 
mooi geweest en zonder noemenswaardige problemen verlopen. Uiteraard zijn er jaarlijks 
wel een aantal mensen die wegens ziekte of val hun seizoen voor een deel in duigen zien 
vallen, maar een leven is nu eenmaal een periode van vallen, opstaan... en weer doorgaan. 
En voor zij die willen doorgaan blijven de winterritten van kracht zolang de 
weersomstandigheden dit toelaten, afspraak op zondag 9u aan de Ceder.  
Voor de rest nemen wij een verdiende winterpauze en zijn er weer terug met 
weekberichten vanaf de 2e helft van februari 2020.  
 

  VTT-organisaties van 16 & 17 november... 
 

Voor de verdere organisaties de komende weken en maanden verwijzen we jullie naar de website 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 

  Clubinfo…  

 

Cijfers en letters over onze VTT Versele-Laga Classic...  
Met 1663 inschrijvingen zijn we tot op vandaag veruit de drukst bereden VTT van dit seizoen. 
Chapeau aan iedereen! We kregen niets dan lof (*) over onze organisatie en alles verliep vlekkeloos, 
dankzij een schare aan vrijwilligers die de ganse dag instonden om alles in goede banen te helpen leiden.  

(*) https://forum.mountainbike.be/viewtopic.php?f=2&t=150155  

Hierbij graag enkele cijfergegevens. 

Top van de VTT-toertochten deze winter: (volledig overzicht, zie: https://www.cyclobike.be/clubmember) 

* VTT Versele-Laga Classic   1663 deelnemers * Omloop der Scheldestreek    933 deelnemers 

* Dwars door Kruishoutem     1400 deelnemers * Flabbaert VTT         860 deelnemers 

* Biking@Ronse MTB Tour   1003 deelnemers * Maldegemse Poldertocht     857 deelnemers            
          

Deelnemers per aangesloten club: 

* WTC Walter Godefroot   73 inschrijvingen * WTC Nazareth      21 inschrijvingen 

* WTC Zomergem    40 inschrijvingen * WTC Merelbeke   20 inschrijvingen 

* WTC Heirnis Gent   29 deelnemers  * WTC Sleidinge      20 inschrijvingen 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Foto’s van onze en andere VTT’s zijn terug te vinden op: 

https://mccfoto.wixsite.com/marie66/biking-cycling?fbclid=IwAR2-
zLIDWIkV_oq4kSGjntsfj_TzsOokQ11btxhb5hylmuNFkWtFSm3aTAQ 

 

 

Aantal Vergunning Dagverzekering Totaal
70 VTT 269 62 331
50 VTT 462 130 592
40 VTT 176 114 290
25 VTT 60 28 88
50 Cyclo 261 33 294
30 Cyclo 26 5 31
Kids 37
Totaal 1254 372 1663
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Nog op de agenda in 2019...  
° Zaterdag 23 november 2019: jaarlijks souper in Restaurant D'Hulhaege 

Uitnodiging ondertussen verstuurd – details gekend – samenkomst om 19 uur 

Uiterste inschrijvingsdatum dinsdag 19.11.19 

via mail aan johan.de.weirdt@skynet.be of  telefoon 0476/318561 

 

° Donderdag 05 december 2019: ledenvergadering in 't Duvelke – 19 uur 

      Op het programma:  

 teruggave kledij 2019,  

 info lidmaatschap 2020,  

 overlopen reglement 2020,  

 vragenronde, suggesties, opmerkingen, … 

 

° Vernieuwen vergunningen 2020 

Alle leden ontvingen ondertussen een persoonlijke mail van Cycling Vlaanderen om via de website het 
lidmaatschap te vernieuwen voor 2020 met het rekeningnummer waarop moet worden gestort en de te 
vermelden code. Mocht je deze mail over het hoofd hebben gezien dan kan je persoonlijk inloggen met je 
barcodenummer op je vergunning via volgende link... 
https://forms.cycling.vlaanderen/WBVvoorjou/2018_MijnWBV_bs.aspx?utm_source=TEST+ONLINE+BETALING+RECREA+20
20&utm_campaign=d5cefbabda-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_06_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5ddd0caa03-
d5cefbabda-135225929  

 

Vooruitblik op 2020...  

 openingsrit: 1 maart 2020 

 familiefietstocht: 15 augustus 2020 

 slotrit: 11 oktober 2020 

 VTT Versele-Laga: 7 november 2020 

 

En voor de rest al plannen voor 2020? Misschien ook rekening houden met volgende data! 

° EK voetbal: 12 juni – 12 juli 

° BK wielrennen: 21 juni 

° Ronde van Frankrijk: 27 juni – 19 juli 

° Olympische Spelen: 24 juli – 9 augustus 

° WK wielrennen: 20 – 27 september 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

En nu zijn we aan rust toe...  

Vanaf half februari 2020 zullen we jullie opnieuw bestoken... 

Met nieuwe weekberichten...  

Als we mogen!  

 

 

 

 !!!  Dank aan  IVAN DE WEIRDT voor de 40  weekberichten  !!! 


