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Vanavond:

Uitdelen programmaboekje goodies	
Napraten bij hapje en drankje



ABC-Ploeg:

A-Ploeg:

•33	km/h
•80-150	km
•Soms sportief ,”vrije stukken “ indien veilig en
verantwoord !!!
•Ritpeters:	Peter	VH,	Walter	DS,	Tom	DB,	Gery P,	Kris	M,	
Michel	VDB,	David	DB,	Luc	P.



Peter	Van	HuffelGery Pauwels Glenn	Van	Huffel



Michel	Van	den	Bossche Kris	Meys



Walter	De	Smet Tom	De	Beer



David	De	Bock Luc	Permentier



B	Ploeg:

• 30-32km/h
• 80-100	km
• Ritpeters Jacques	DB,	Mark	P,	Frankie	H,	Peter	C,	
Dirk	M,	Tom	VM

ABC-Ploeg:



Jacques	De	Bondt Mark	Peeraer



Frankie	Heyndrickx Peter	Casteur



Dirk	Mertens

Tom	Van	Meirvenne



ABC-Ploeg:

C	Ploeg:

•27km/h
•50-80	km
•Ritpeters:	Johan	VB,	André	Boel,	Herman	C,	Guido	VB,	
Maureen	DG,	Peggy	G



Johan	Van	Bellingen &	Herman	Collier



Guido	Vanderbauwede

André	Boel



Peggy	Geens

Maureen	De	Geest



Kalender	!

• Vertrekuren,	zie kalender !!!		Deze gaan stipt gevolgd
worden,	beter 5min	te vroeg dan 1	min	te laat!

• Vertrek aan Ekskuus tenzij anders aangegeven

• Klassiekers:	Afspreken via	Gastenboek

• Klassiekers,	deze kunnen uiteraard door	iedereen van	
A,	B	of	C	gereden worden

• Samen vertrekken naar start	en splitsen volgens
snelheid indien aangewezen



Kalender 2017

Héél gevarieerd:

•Polders-Zeeuws-Vlaanderen

•Pajottenland en Vlaamse Ardennen

•Klassiekers RVV-Tour	de	Namur-La	Chouffe-Sean	Kelly

•Weekend’s	Limburg	en La	Chouffe

•Buitenlandse reis	naar Mallorca

•Speciallekes Catzand – Abdijrit – Ursel

•Nevenactiviteiten georganiseerd door	ons feestcomité



Reglement-Veiligheid!
Elk	lid	is	zelf verantwoordelijk voor naleven verkeersregels!!!

Clubkledij en valhelm verplicht!	Zorg ook dat je	fiets in	orde is!

Je	blijft altijd achter ritpeter en kopmannen met	fluobandjes,	bij
uitzondering vrije stukken deze worden tijdig doorgegeven

Kopman Ritpeter

Veiligheid in	acht nemen voor uzelf en medeclubleden,	geef
verwittigingen door	naar achter!!

Gebruik lichtjes en fluo-strips	bij regenweer en hevige mist!

Denk ook aan het	milieu	i.v.m.	verpakking sportrepen neem	
deze terug mee!



• Aanwezigheden worden zelf opgeschreven door	elk	lid	op	het	blad in	
brievenbus 53x11.	Er zal een blad voor A-B-C	zijn.	Je	schrijft je	op	het	
ploegblad waarmee je	mee rijd die	dag.Indien je	juist te laat komt
om	op	te schrijven gelieve dit dan na de	rit aan de	ritpeter of	
Maureen	door	te geven!	
Niet doorgegeven geen rit!

• Bij deelname aan organisaties van	andere clubs	betaalt iedereen zijn
inschrijving!

Reglement!



Reglement-Kledij!

• Clubkledij verplicht bij elke rit op	kalender!

• Kledijpunten verdien je	door	ritten op	de	kalender – wijn verkoop
en meewerken op	onze Rally.

• Lid	krijgt kledijpunten naargelang activiteit voorbije jaren deze
kunnen ingeruild worden om	de	4	jaar bij het	wisselen van	de	
uitrusting.

• Nadruk ligt uiteraard op	aanwezigheid op	ritten “geen fietsers
geen club!”



MALLORCA		5	– 11	mei

Er gaan 21	leden mee naar Mallorca,	we	kunnen dus zeggen dat dit geslaagd is!

Alles is	in	goede handen van	Dirk	Smekens!
We	bedanken Dirk	dan ook om	dit initiatief te nemen!

Nog	voor de	afreis zullen de	leden die	meegaan verder ingelicht worden door	Dirk
voor het	verdere verloop zodat alles duidelijk is	voor iedereen.
(Misschien een samenkomst?)



Weekend	La	Chouffe 19-21	mei!!



Weekend	La	Chouffe 19-21	mei!!

• Verblijf in	een vakantiewoning vlakbij de	start	van	“La	Chouffe”.

• Verschillende afstanden voor elke groep A-B-C

• Gereserveerd voor 20	personen.

• 90€/persoon 2	overnachtingen	Vrijdag	avond	pasta	maaltijd,	zaterdag	ontbijt	
en	avondmaal	en	zondag	ontbijt	en	middagmaal!

• Inschrijving La	Chouffe Classic	16-20€	(Online	inschrijving)

• Meer	info:	http://www.sport.be/cyclingtour/lachouffeclassic/2017/nl/	
Inschrijvingen open	!!	(90€	storten op	clubrekening met	vermelding weekend	
La	Chouffe)



Weekend	La	Chouffe 19-21	mei!!



Weekend	Genk	1-3	september!!

• BLOSO-centrum	Kattevenia,	Genk,	Limburg

• Op	123km	rijden met	auto

• Gereserveerd voor 28	personen

• 85	euro	(overnachting,	ontbijt,	lunchpakket,	avondmaal)

• Alle info:	Tom	De	Beer

• Inschrijvingen open!!	(85€	storten op	clubrekening met	
vermelding weekend	Genk)





Nieuwe leden 2017!
16	leden hebben hun lidmaatschap niet verlengd maar	we	
verwelkomen volgende 8 nieuwe leden:

•Luc De Wispelaere
•Thomas Mackin
•Bert Van Raemdonck
•Sam Waegeman
•Steven Waegeman
•Nico Willaert
•Kathleen Lelie
•David Bream





Bestuur!

Tom	De	Beer Walter	De	Smet Kris	Meys



Mark	Peeraer Jacques	De	Bondt

Bestuur!

Michel	Van	Den	Bossche



We	verwelkomen twee	leden die	mee op	de	boot	
van	ons bestuur springen!!

Peggy	&	Maureen	welkom in	ons Bestuur!!



Varia!

• Bij verandering van	adresgegevens,	gelieve het	bestuur zo	snel
mogelijk in	te lichten.

• Gelieve steeds	1	reserve-binnenbandje bij te hebben.

• Probeer het	vervangen van	een bandje zelf onder de	knie te hebben.

• Voor het	‘klassement’ telt enkel de	rit op	de	kalender en op	het	
afgesproken uur!!!

• Een rit is	pas	geslaagd als iedereen zich tijdens de	rit geamuseerd
heeft en als iedereen veilig en samen de	aankomst bereikt heeft!!



Varia!

• Bij	toertochten	hou	rekening	mee	dat	je	niet	alleen	bent	het	is	geen	koers!!

• Bij	pech	zie	dat	je	zo	snel	mogelijk	aan	de	zijkant	van	de	baan	staat	en	geen	
hinder	veroorzaakt

• Bij	het	naderen	van	een	kruispunt	hou	rekening	met	voorang	en	vooral	met	de	
groep	(je	bent	niet	alleen	om	over	te	steken)



Varia!

Drankafrekeningen na de	rit:

• Vervelende situaties,	meestal in	nadeel van	diegene die	laatst vertrekt
• Hou steeds	bij wat en	hoeveel je	gedronken hebt en	reken af voor je	vertrekt
• Indien je	een rondje geeft schrijf zelf de	consumaties op	en	reken direct	af!

Ritpeters:

Ritpeters zijn nog	altijd welkom je	hoeft natuurlijk geen ritpeter te zijn om	eens
een ritje uit te werken,	we	vragen wel om	je	rit al	eens gereden te hebben zodat
we	niet voor verassingen staan (indien mogelijk)



• U	kan	van	uw	mutualiteit	een	gedeeltelijke	terugbetaling	ontvangen	van	uw	
lidgeld	in	een	sportvereninging

• Procedure:
• U	vult	eerst	het	document	in	dat	u	bij	uw	mutualiteit	kan	bekomen	of	

downloaden.
• U	vult	uw	persoonlijke	gegevens	in	en	bezorgt	dit	ingevuld	document		aan	mij	

,De	Smet	Walter,zodat	ik	dit	verder	kan	invullen,	handtekenen	en	afstempelen.
• Ik	bezorg	U	dit	document	dan	persoonlijk	terug
• Nadien	moet	u	zelf	dit	afgeven	bij	uw	ziekenbond.
• Vb:
• Bij	de	CM	bedraagt	dit	15	euro	/	persoon	/	jaar
• Bij	de	Socialistische	mutualiteit	bedraagt	dit	zelfs	45	euro	/	persoon	/jaar

Terugbetaling inschrijving sportclub!



Heroica Classic	09	april 2017	



Bijna volledig vernieuwd parcours in	2017	!

5	nieuwe afstanden :	44-74-88-110-138 km	!

In	2017	is	er geen specifieke familietocht meer (te weinig deelnemers),	
de	44	km	kan eventueel door	als een sportieve familietocht gereden worden.

44	km	:	vertrek via	Zogge,	Zele,	Overmere,	Uitbergen,	Berlare,	Zele,	Hamme.
Mooie vlakke rit langs vele veldbaantjes.

74	km	:	uitbreiding op	de	44km	via	Wetteren (oversteek Schelde),
Serskamp,	Oordegem,	terugkeer via	Smetlede,	Serskamp,	Uitbergen...	nagenoeg vlakke rit

88	km :	uitbreiding op	74	km	via	Melle (brug over	Schelde),
Gijzenzele,	Landskouter,	Oosterzele,	Bavegem,	Oordegem.
Enkele klimmetjes thv Landskouter,	"Betsberg"	Oosterzele...
Enkele kasseistroken zorgen voor het	nodige "Flandriën"gehalte !



110	km	:	uitbreiding via	Lemberge,	Bottelare,	Munte,	Baaigem,	
"Lange	Munte",	Oosterzele
Hier al	wat	meer klimwerk en enkele korte kasseistroken.

138	km	:	onze klassieker !	 extra	lus dwars door	de	Zwalmstreek
via	Dikkele,	Paulatem,	Zwalm,	Sint-Denijs-Boekel,	Rozebeke,	
St	Maria	Oudenhove. Met	bekende klimmen :	zijkant Molenberg,	
Pottenberg,	Berendries,	Rekelberg en met	de	kasseien o.m.	de	
Lippenhovestraat.

Iets meer kasseien in	2017,	dit ter ere	van	Parijs-Roubaix	en
Tommeke Boonen	!!



Nieuw in	2017	:
Nieuwe startplaats :	PTI	Hamme,	Meulenbroekstraat.	
In	de	gloednieuwe ruime refter van	het	PTI	+	naastgelegen terras en fietsenstalling.
Prachtige nieuwe locatie waar we	ook volledig de	drankenverkoop in	eigen beheer
kunnen organiseren.
Dus normaal meer winst maar...wel meer leden nodig om	dit te kunnen organiseren !
Parijs-Roubaix	(de	laatste van	Tom	Boonen!)	wordt 's	middags vertoond op	groot scherm !
Douches	van	sporthal Meulenbroek zijn vlakbij.





Leden	en	hun	goed	doel	!
1000KM	kom op	tegen Kanker!



Think-Pink	2016
Bedankt iedereen voor zijn steun!!



Bedanking	Sponsors	!



Iedereen aanwezig
op de

Openingsrit
zondag 8u30

Met groepsfoto!



Zijn er nog 

vragen?


