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1. Woordje van de voorzitter
Beste leden,
Het nieuwe jaar is al een tijdje bezig, een nieuw fietsseizoen staat voor
de deur. Een seizoen vol fantastische vooruitzichten en uitdagingen.
Onze eerste ‘Blijf Jong VTT’ en avond-MTB-rit zijn al achter de rug.
Dat we dus ook in de winter niet stilzitten blijkt uit deze organisaties.
Dit jaar staat er ook weer een fietsmeerdaagse op het programma.
De Panne. Ja je leest goed, De Panne is begin juni de plaats waar we met iedereen kunnen
genieten van fiets, zon, zee en strand. Natuurlijk zal er voor iedereen wel een uitdaging aanwezig
zijn. Fietser of niet-fietser, De Panne heeft heel wat te bieden.
Voorts volgt er natuurlijk ook de Avanti-Classic en -VTT. Samen met de hulp van jullie willen we
er weer een waar succes van maken. Net zoals dit ook in de vorige edities het geval was.
Voor onze wekelijkse ritten hebben we, dankzij meerdere leden, weer een gevarieerd programma
kunnen samenstellen. Er komen zelfs enkele extra dagritten bij.
Het jaar 2017 is ook het jaar dat we afscheid nemen van onze blauw-witte tenue en deze vervangen door een volledig nieuwe versie. Dank nog aan onze sponsors om dit mogelijk te maken.
Samen met hun bijdrage en de opbrengst van onze organisaties kunnen we dit nieuwe tenue
weer gratis aanbieden aan hen, die natuurlijk genoeg punten bijeen gefietst hebben.
Micheline en Roger hebben het bestuur verlaten, maar we hebben Peter in de plaats gekregen.
Nog mijn welgemeende dank aan Micheline en Roger voor hun jarenlange inzet voor de club.
Natuurlijk staan de leden van het bestuur steeds klaar om je vragen en opmerkingen te beantwoorden.
Buiten al onze sportieve uitdagingen zijn er natuurlijk de BBQ en het clubfeest verder in het
jaar. Ook zullen we weer aanwezig zijn op de avondfeest- en kerstmarkt.
Ik wil mijn woordje eindigen met grote dank aan iedereen die zich voor al onze activiteiten heeft
ingezet. Steeds zie ik welke hechte groep we hebben om van dit alles iets plezants te maken.
Met sportieve groeten,
Gerrit

Manège
Taverne
Bergstraat 4
9190 Stekene

03 779 83 60
0478 72 92 43
0477 76 83 86
info@ruitershoeve-stekene.be
www.ruitershoeve-stekene.be

Aankoop van onderdelen: 10% korting voor leden WTC Blijf Jong
Aankoop BBB-producten, meer dan 50 euro: 15% korting voor leden WTC Blijf Jong
Niet cumuleerbaar met andere kortingen

2. Mededelingen
* Tijdens het voorbije clubfeest vierden we Els en
Chris als clubkampioenen en Christine en Patrick
als puntenkampioenen. Ook de 20 laureaten
werden gehuldigd. Tevens werden Micheline en
Roger in de bloemetjes gezet voor hun jaren inzet
in het bestuur.

* Onze stand op de kerstmarkt wordt stilaan een begrip. Het was daar, samen met de stand van
Hope for Duchenne, een gezellig hoekje. Dank aan de medewerkers en bezoekers.

* We verwelkomen Ivo Creve, Davy De Mey en Pascale Piron als (niet zo) nieuwe leden. Welkom
in onze wielerclub. We zijn nu met 92.

* Peter komt het clubbestuur versterken. Hij zal instaan voor de website en het contact met de VWB.

*

Lieloo is het dochtertje van Joke en Jurgen.
Proficiat aan de fiere mama en papa, grootouders en meter Micheline
en peter Tom.

* Ondertussen is onze eerste Blijf Jong VTT al achter de rug. We danken allen die meehielpen
en/of deelnamen.

* Roger is genomineerd als ‘Vrijwilliger in de sport’ voor meer dan 15 jaar
bestuurslid. Huldiging op 17/2 om 19.30 uur in de groene zaal van de
Sportstek. De presentatie is in handen van Ruben Van Gucht.
Na de huldiging is er een receptie. Iedereen welkom.

* Traditioneel starten we het nieuwe seizoen op 5/3 met de fietsenwijding in Klein-Sinaai en een
korte eerste rit. Vertrek om 9 uur aan de manège. Na de rit drinken we op het seizoen.

* Die dag laten we ook de buitenstaanders kennismaken met onze
nieuwe kledij.

* Denk aan de info-avond over het gebruik van GPS met de fiets. Donderdag 30/3 om 20 uur
in de manège.

* Tijdens de sponsorrit op 7/5 worden foto’s genomen bij de verschillende sponsors. Graag een
voltallige aanwezigheid. Na de rit is er receptie in het lokaal.

* Zaterdag 13/5: Avanti Classic en Avanti-VTT !

* Fietsweekend 3, 4 en 5/6. Na een eerste bezoek in juli waar we een optie namen op 30 kamers
en een tweede in oktober waar we onze optie bevestigden, kregen we eind januari een mailtje
vanuit het hotel dat er voor ons geen kamers vrij waren. Gelukkig hebben we ondertussen een
mooi hotel gevonden in De Panne: www.ara-hotel.be
Het hotel beschikt over 32 kamers. Reeds 51 personen zijn
ingeschreven. Er zijn nog plaatsen vrij. Je kan nog inschrijven
tot eind februari, ook (fiets)vrienden kunnen mee.
Meer inlichtingen krijg je in een volgend clubblad.

* Ritten B2-leden: - zaterdag 13/5: Avanti Classic
- donderdag 25/5: Rit Sneltrappers
- zaterdag 27/5: Duchennerit
- maandag 5/6: Fietshappening in Sint-Gillis
- zondag 27/8: Lambiktochten
- dagrit in juli of augustus
* Ritten C-leden: - zaterdag 13/5: Avanti Classic
- donderdag 25/5: Rit Sneltrappers
- zaterdag 27/5: Duchennerit
- vrijdag 21/7: Dagrit
- zondag 27/8: Lambiktochten

* Registreer je met je rijksregisternummer op de website van de VWB: www.vwb.be

* Heb je buiten het clubprogramma een VWB-rit gereden, laat het weten aan Rony:
rony.dragon @scarlet.be. Het brengt jou een extra punt op.

* Bekijk regelmatig onze website www.blijfjong.be. Je kan ons ook volgen op facebook.

* Graag alle betalingen via de clubrekening: BE37 7512 0577 4628.

* Noteer in je agenda:
- zaterdag 5/8: BBQ
- zaterdag 11/11: Clubfeest

Polken 95 9190 Stekene 0485510726
www.depolkenhoeve.be

info@depolkenhoeve.be

3. Clubleven

Dorpstraat 23 Stekene
Dorpsstraat 23 Stekene

Brugse Heirweg 72 Stekene

www.feestenvanguyse.be

0473 38 01 52

4. Programma A-leden
Maart
Zon 5 maa

9.00 uur

Fietsenwijding en korte rit (Pascal)

65 km

Zon 12 maa 9.00 uur

Rit naar Heusden (Jurgen)

75 km

Zon 19 maa 9.00 uur

Rit naar Biervliet (P)

90 km

Zon 26 maa 9.00 uur

Polderrit (Gilles)

85 km

8.30 uur

Rit naar Overmere (Wim)

90 km

9.00 uur

MTB

Zon 9 apr

8.30 uur

Rit naar Landskouter (P)

90 km

Zon 16 apr

8.30 uur

Rit naar Doel (J)

90 km

Rit naar Appels (J)

80 km

April
Zon 2 apr

Maa 17 apr 8.30 uur
Zat 22 apr

Afspreken

Zon 23 apr

8.30 uur

Zat 29 apr

Afspreken

Zon 30 apr

De Griete in Hyfte-Lochristi (VWB)
Polderrit (Chris)

90 km

Saeftinghe Classic in Bazel (VWB)

9.00 uur

Dagrit naar Sluis – Damme (Roger)

150 km

8.30 uur

Rit naar Lochristi (W)

90 km

9.00 uur

MTB

6.00 uur

Marathonrit (P)

Mei
Maa 1 mei

14.00 uur Marathonrit (2° deel)
Afspreken

Superklassieker in Oudenaarde (VWB)

Zat 6 mei

Afspreken

Memorial Jos Schoeters in Heiende-Lokeren (VWB)

Zon 7 mei

8.30 uur

Zat 13 mei

8.30 uur Avanti-Classic en -VTT

170 km
130 km

Sponsorrit en receptie

Zon 14 mei 8.30 uur

Rugzakrit

90 km

Zat 20 mei

Van Hooste Classic in de Ardennen (Els en Chris)

140 km

Zon 21 mei 8.30 uur

Deur en trug (Oscar)

90 km

Don 25 mei 8.30 uur

Rit Sneltrappers (WBV)

80 km

Zat 27 mei

6.00 uur

13.15 uur Duchennerit

Zon 28 mei 8.30 uur

Memorial Rudy Peerens in Temse (VWB)

70 km
100 km

Juni
Zat 3 juni

Nog af te spreken

Fietsweekend in De Panne

Maa 5 jun

8.30 uur

Fietshappening in Sint-Gillis (VWB)

8.30 uur

MTB in Sint-Gillis (VWB)

100 km

Zat 10 jun

8.30 uur

Dagrit naar de Wolvenberg (P)

140 km

Zon 11 jun

8.30 uur

Rit naar Munte (J)

110 km

Zat 17 jun

Afspreken

Zon 18 jun

8.30 uur

Gaverlandrit in Beveren (VWB)

95 km

Zon 25 jun

7.30 uur

Dagrit naar Zierikzee (P)

230 km

8.30 uur

Rit naar Waterlandkerkje (J)

100 km

9.00 uur

MTB

Zon 9 jul

8.00 uur

Rit naar Meise (P)

120 km

Zon 16 jul

8.30 uur

Rit naar Balgerhoeke (C)

100 km

Vrij 21 jul

8.30 uur

Dagrit naar Geraardsbergen (R)

160 km

Zat 22 jul

Afspreken

Zon 23 jul

8.30 uur

Rit naar Breskens (P)

115 km

Zon 30 jul

8.30 uur

Memorial Gerry Van Der Aa in Melsele (VWB)

100 km

De Klavers Toertocht in Belsele (VWB)

Juli
Zon 2 jul

De Ritsers Classic in Verrebroek (VWB)

Augustus
Zat 5 aug

Afspreken

Zon 6 aug

8.30 uur

Rit naar Zomergem (P)

9.00 uur

MTB

8.30 uur

Dagrit naar de dorpjes van de Zwalm (Gerrit)

160 km

Zon 13 aug 8.30 uur

Rit naar de Durmevallei (J)

100 km

Din 15 aug

Rit naar Sint-Maartens-Latem (J)

100 km

Rit naar Ursel (P)

125 km

Zat 12 aug

8.30 uur

Zon 20 aug 8.30 uur

Sean Kelly Classic in Vielsalm (VWB)
100 km

Zon 27 aug 8.30 uur Lambiktochten
September
Zat 2 sep

Afspreken

Zon 3 sep

8.30 uur

Rit naar Impe (J)

9.00 uur

MTB

Vrij 8 sep

Nog af te spreken

Zon 10 sep 8.30 uur
Zat 16 sep

Avalon Bike Rock in Buggenhout (VWB)

Afspreken

90 km

MTB- weekend in Orchimont

Rit naar Ter Hole (W)

100 km

Tom Steels Classic in Nieuwkerken (VWB)

Zon 17 sep 8.30 uur

Kermisrit (C)

80 km

Zon 24 sep 8.30 uur

Nazomerrit in Lokeren (VWB)

80 km

70 km

Oktober
Zon 1 okt

8.30 uur

Rally der Vallende Bladeren (VWB)

Zon 8 okt

9.00 uur

Clubkampioenschap

5. Programma B-leden
Maart
Zon 5 maa

9.00 uur

Fietsenwijding en korte rit (Gerrit)

60 km

Zon 12 maa

9.00 uur

Kreken- en dijkenrit (Peter)

70 km

Zon 19 maa

9.00 uur

Rit naar Heikant-Zele (Roger)

70 km

Zon 26 maa

9.00 uur

Rit naar Emmadorp (G)

70 km

8.30 uur

Rit naar Berlare (R)

75 km

9.00 uur

MTB

Zon 9 apr

8.30 uur

53x11 Classic in Hamme (VWB)

80 km

Zon 16 apr

8.30 uur

Bloesemroute (G)

80 km

Maa 17 apr

8.30 uur

Rit naar Wichelen (G)

75 km

Zat 22 apr

Afspreken

Zon 23 apr

8.30 uur

Zat 29 apr

Afspreken

April
Zon 2 apr

Zon 30 apr

De Griete in Hyfte-Lochristi (VWB)
Rit naar Bazel (G)

85 km

Saeftinghe Classic in Bazel (VWB)

9.00 uur

Dagrit naar Sluis – Damme (R)

150 km

8.30 uur

Rit naar Antwerpen (Willem)

80 km

9.00 uur

MTB

6.00 uur

Marathonrit (P)

Mei
Maa 1 mei

14.00 uur Marathonrit (2° deel)

170 km
130 km

Afspreken

Superklassieker in Oudenaarde (VWB)

Zat 6 mei

Afspreken

Memorial Jos Schoeters in Heiende-Lokeren (VWB)

Zon 7 mei

8.30 uur

Zat 13 mei

8.30 uur Avanti-Classic en -VTT

Zon 14 mei

8.30 uur

Rit naar Dendermonde (Lieven)

80 km

Zat 20 mei

6.00 uur

Van Hooste Classic in de Ardennen (Els en Chris)

140 km

Zon 21 mei

8.30 uur

Rit naar Waarschoot (R)

90 km

Don 25 mei

8.30 uur

Rit Sneltrappers (WBV)

80 km

Zat 27 mei

13.15 uur Duchennerit

70 km

Zon 28 mei

8.30 uur

85 km

Sponsorrit en receptie

Rit naar Niel (Eddy J)

Juni
Zat 3 jun

Nog af te spreken

Fietsweekend in De Panne

Maa 5 jun

8.30 uur

Fietshappening in Sint-Gillis (VWB)

8.30 uur

MTB in Sint-Gillis (VWB)

100 km

Zat 10 jun

8.30 uur

Dagrit naar de Wolvenberg (Pascal)

140 km

Zon 11 jun

8.30 uur

Jan Bogaert Classic in Temse (VWB)

95 km

Zat 17 jun

Afspreken

Zon 18 jun

8.30 uur

Rit naar Balgerhoeke (R)

100 km

Zon 25 jun

8.30 uur

Rit naar de Braakman (G)

90 km

8.30 uur

De Meerdonkse Pijl in Meerdonk (VWB)

80 km

9.00 uur

MTB

Zon 9 jul

8.30 uur

Rit naar Biervliet (EJ)

90 km

Zon 16 jul

8.30 uur

Rit naar Wintam (W)

90 km

Vrij 21 jul

8.30 uur

Dagrit naar Geraardsbergen (R)

160 km

Zat 22 jul

Afspreken

Zon 23 jul

8.30 uur

Rit naar Wetteren (G)

80 km

Zon 30 jul

8.30 uur

Rit naar Sint-Jan in Emero (R)

90 km

De Klavers Toertocht in Belsele (VWB)

Juli
Zon 2 jul

De Ritsers Classic (VWB)

Augustus
Zat 5 aug

Afspreken

Sean Kelly Classic in Vielsalm (VWB)

Zon 6 aug

8.30 uur

Uitbolrit na de BBQ

9.00 uur

MTB

Zat 12 aug

8.30 uur

Dagrit naar de dorpjes van de Zwalm (G)

160 km

Zon 13 aug

8.30 uur

Babbelaar (Kris V)

90 km

Din 15 aug

8.30 uur

Rit naar Sint-Anneke (G)

80 km

Zon 20 aug

8.30 uur

Rit naar Leest (R)

100 km

Zon 27 aug

8.30 uur Lambiktochten

85 km

September
Zat 2 sep

Afspreken

Avalon Bike Rock in Buggenhout (VWB)

Zon 3 sep

8.30 uur

Rit naar Moerzeke (R)

9.00 uur

MTB

75 km

Vrij 8 sep

Nog af te spreken

MTB-weekend in Orchimont

Zon 10 sep

8.30 uur

Zat 16 sep

Afspreken

Zon 17 sep

8.30 uur

Kermisrit (G)

70 km

Zon 24 sep

8.30 uur

Rit naar Afflighem (G)

90 km

Zon 1 okt

8.30 uur

Rally der Vallende Bladeren (VWB)

70 km

Zon 8 okt

9.00 uur

Clubkampioenschap

Schooldijkkermisrit in Melsele (VWB)

90 km

Tom Steels Classic in Nieuwkerken (VWB)

Oktober

Reepstraat 117
9170 Sint-Gillis Waas
03 707 01 35
www.metaalbouw-franckaert.be

Jan Van Goethem
Polenlaan 32 Stekene
03/779 82 56

10%

Blijf Jong leden kortingsbon
op al onze artikelen*
* uitgez. op solden, promoties,
herstellingen en hoorapparaten
* eenmalig geldig tot 31/12/2017

7. Reglement
1. Bij inschrijving verplicht een lid zich te houden aan het reglement.
2. Elk lid betaalt lidgeld en verzekering (VWB).
3. Iedereen dient verzekerd te zijn tegenover zichzelf en tegenover de vereniging. Schade kan
nooit verhaald worden op de vereniging.
4. Nieuwe kledij wordt aangebracht door het bestuur. Wie ooit kledij betaalde, als eenmalig
startgeld, en gemiddeld 20 punten per jaar heeft verzameld krijgt zijn nieuwe kledij gratis.
Wie aan deze voorwaarden niet voldoet betaalt zelf zijn nieuwe uitrusting en dit voor het hele
pakket dat de club aanbiedt.
5. Kledij die door omstandigheden te groot of te klein geworden is wordt niet gratis vervangen.
6. Bij beschadiging van de kledij, door een valpartij tijdens een clubuitstap, oordeelt het bestuur
of ze gratis wordt vervangen.
7. Ieder lid is verplicht in clubtenue te fietsen tijdens de uitgeschreven ritten, dit als engagement
tegenover de sponsors. Wie niet in clubtenue is krijgt voor die rit geen punt.
8. Bij vertrek op de uitgeschreven ritten moeten de leden de aanwezigheidslijst tekenen. Zij
dienen in groep te vertrekken en bij voorkeur in groep aan te komen aan het lokaal.
Het tijdstip van vertrek wordt stipt nageleefd.
9. Om clublaureaat te zijn dient men 35 punten te hebben. C’s hebben 30 punten nodig. Door
deelname aan VWB-ritten buiten het programma kan men bonuspunten krijgen, mits voorlegging van de controlekaart. Voor deelname aan clubritten over een hele dag, Avanti- Classic
en Avanti- VTT, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Superklassieker, Tilf – Bastogne –Tilf
en Sean Kelly Classic krijgt men 2 punten
Aanwezigheid op clubfeesten en hulp tijdens avondmarkt en kerstmarkt verdient 1 punt.
Hulp aan de Avanti Classic of Avanti-VTT geeft 4 punten.
10. Onder geen omstandigheid kan aan leden, niet aanwezig op een uitgeschreven tocht,
punten toegekend worden. Wie buiten het programma alleen of in een klein groepje rijdt
kan geen punten krijgen.
11. Bij zeer slecht weer beslissen de aanwezige bestuursleden of er volgens het programma
kan gereden worden. Bij een positieve beslissing worden enkel punten toegekend aan de
leden die effectief hebben meegereden. Bij een negatieve beslissing worden enkel punten
toegekend aan hen die in staat waren om te vertrekken volgens het reglement.
12. De trofees of een alternatief hiervoor worden uitgereikt tijdens het clubfeest. De kampioenen
dienen aanwezig te zijn.
13. De verkeersregels dienen altijd te worden gerespecteerd. Er wordt geen afval weggeworpen
op de openbare weg of in de wegberm.
14. De leden volgen de aanwijzigingen (snelheid, vrije snelheid…) van de wegkapitein (is hij/zij
die de rit heeft uitgestippeld). Zonder toestemming worden de kopmannen niet voorbij gereden.
15. Veranderingen aan het programma worden voorbehouden aan het bestuur. Ze worden
tijdig bekend gemaakt via e-mail, op het info-bord in het lokaal en op de website.
16. Het dragen van een fietshelm is verplicht.
17. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
18. Veranderingen aan het reglement zijn mogelijk mits kennisgeving aan de leden.

