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WEEKBERICHT 1 - jaargang 15 – 12.02.2020 

 

  Start van een nieuw seizoen... 

 
Vooruit met de geit. Het wordt stilaan tijd om het wintervet weg te werken en aan het nieuwe 
fietsseizoen te denken. Er zijn er die al heel wat kilometers op de teller hebben, maar veel 
anderen moeten de fiets nog van onder het stof halen. Zijn we nog niet vertrokken met de fiets, 
dan zijn we vanaf nu toch al vertrokken met de weekberichten. Alvast veel succes en veel 
fietsplezier gewenst... Met de wind in de zeilen! 
 
 

  Fietsorganisaties van 15 & 16 februari... 
  

https://cycling.vlaanderen/recreatie/kalender  

 15 febr. > Toprit 35 km + Memorial Marc Noens: Café Bosdorp, Bosdorp 80 – Stekene 

 16 febr. > VTT Rudy Dhaenens: Sporthal Oostbroek, Zeistraat 41 – Nevele 

               Toprit 35 km + Fietstocht Ilse & Werner: Café Gaumont, Grote Markt 33 – Zelzate 

 

  Clubinfo… 

  

Belangrijke data seizoen 2020 

 openingsrit:    1 maart 2020 

 familiefietstocht:   15 augustus 2020  

 slotrit:    11 oktober 2020 

 VTT Versele-Laga:   7 november 2020 

 jaarlijks souper:   21 november 2020 

 algemene ledenvergadering:  3 december 2020 
 

Vernieuwen vergunningen 2020 

Een tijd geleden ontving iedereen 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 en 
nog steeds het nodige niet hebben gedaan dan dan kan je nog altijd persoonlijk inloggen met je 
barcodenummer op je vergunning via volgende link... 

https://forms.cycling.vlaanderen/WBVvoorjou/2018_MijnWBV_bs.aspx  

 

Lidgeld 2020 

Het clublidgeld voor de rijdende leden bedraagt ook dit jaar 20 euro en dient hoofdzakelijk om 
de chauffeurs te vergoeden die bereid zijn om ons op zondag te begeleiden en van dienst te zijn 
bij lekke banden of andere ongemakken. Diegenen die niet aanwezig waren op de algemene 
ledenvergadering of de nieuwjaarsreceptie worden gevraagd om dit in de komende weken te 
regelen met Willy Goeteyn of over te schrijven op rekening BE52 0015 4672 4109. 
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  Overzicht Cycling Tours 2020… 

 

Ook dit jaar zijn er weer heel wat mooie georganiseerde fietsorganisaties onder de noemer 
Proximus Cycling Challenge, Etixx Classics Tour, Flanders Series en dergelijke meer. Alle 
mooie toertochten vinden jullie verzameld op de website van “Peloton”... 

https://www.peloton.be/nl/  
 

  Wist je dat… 

 

…voor de jaarwende Erwin Ballière ergens in december een winterritje 
onder zijn stalen ros schoof van zomaar liefst 140 kilometer? Kalm beginnen 
noemen ze dat dan! 

…maar dat anderen hun fiets met platte banden nog van onder het stof 
moeten halen en vrezen dat ze er zullen van af gegooid worden als ze erop 
kruipen? Paardengedachten!  

...het stormachtige weer dan ook niet bepaald motiverend en lust opwekkend 
is om kilometers te malen? Zondag kunnen we voor de echte flandriëns 
misschien het clubkampioenschap tegenwind rijden organiseren langs de 
vaart. Kwestie van er toch wat vaart in te krijgen! 
 

  De fietser… 

 

Fietsers zijn een ramp voor de economie. Ze kopen geen auto's. Ze kopen geen benzine.           
Ze geven  gewoon helemaal geen geld uit aan dergelijke zaken. Ze betalen geen verzekering of 
parking kosten. Meer zelfs ze blijven verdorie fit en gezond. De economie heeft deze mensen 
dan ook niet nodig. Ze steunen de pharma industrie niet of andere private gezondheidsdiensten. 
Schande gewoon!  
 

 

  Man in de kijker... 
 

… Gespot op 31 december tijdens 

 

de eindejaars VTT van Zulte... 

 

En met de vingers in de neus! 
 

  

 


