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Intro
Welkom, bij de eerste editie van de Gelo-Vélo. Vanwaar die naam …? Wel, Gelo komt
van Geluveld en cyclo en bij vélo moet ik natuurlijk geen tekeningetje maken. Maar toch,
vrij vertaald … fiets!
Dit is de eerste editie en we proberen er een gewoonte van te maken om dit krantje op het
einde van het jaar met de clubsouper te verspreiden.
Vanwaar dit initiatief?
Voor alle leden is het wel eens tof dat er een résumé (samenvatting) wordt gemaakt van
het afgelopen jaar. Beschouw het als een bundeling van heerlijke momenten van de Vrije
Wielertoeristen in 2008. Dus zeker een boekje om in de analen op te nemen!
Wat kan je zoal verwachten in de(n) “Gelo-Velo”?
Reisverslagen, steekkaarten van enkele recreatieve wielergoden, cijfers van het afgelopen
seizoen, de rangschikking, verslagen van organisaties en andere leuke weetjes.
Moet het nog gezegd worden? Tijd om dit boekje in enkele tellen helemaal te verslinden.
Veel plezier !!!!
De redactie
Thijs D’Alleine
Brecht Cailliau
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Afstand
Gemiddelde
Verhaest David
Delaere Mario
Berghe Marc
Vandezande Johnny
Bossaert Roland
Derycke Johan
Detru José
Vercaigne Giel
Pattyn Stefaan
Vandekerckhove Marnix
Gryson Wim
Duthoo Pol
Baillieur Reggy
Duhayon Kris
Slos Peter
Verstraete Geert
Robaeys Pedro
Dewancker Geert
Dorme Christ
Mervilde Kevin
Gheldof Henry
Vuylsteker Johan
Gryson Stefaan
Boscart Siegfried
Boscart Wietze
Gomes Thierry
Deschepper Jacques
Allemeersch Thijs
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Rangschikking B-ploeg
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Afstand
Gemiddelde
Goethals Fabienne
Lamote Jean-Christophe
Blanckaert Lucien
Boudry Dirk
Vanlerberghe Freddy
Keirsebilck Freddy
Vanlerberghe Jan
Scharley Henk
Leys Stefaan
Rosseel Ronald
Cloet Roger
Dejonghe Gilbert
Van Meenen Marc
Vanrenterghem Bernard
Vandamme Bart
D'Alleine Thijs
Vanderhaeghe Jozef
Vanderhaeghe Frederik
Bonny Benjamin
Van Meenen Annelies
Cools Stefaan
Bailleur Pierre
Debrycke Marc
Breyne Eddy
Doornaert Jochen
Cailliau Brecht
De Munster Emile
De Munster Walter
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057 36 31 32
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Bespreking cijfers stand 2008
A-ploeg.

Onze clubkampioen David Verhaest haalde 27 ritten en fietste 2307 kilometer bij elkaar.
Het zag er na enkele blessures (na de Belcanto Classic) slecht uit voor David, maar Mario
kon hem bijna niet meer bedreigen. David reed trouwens nog de 2 laatste ritten mee. Hij
fietste zijn 27 ritten aan een gemiddelde van 30,62 km/u. Dat is iets meer dan het
jaargemiddelde, nl. 30,52 km/u.
Er daagden in totaal 366 A’ers op tijdens het seizoen, inclusief diegenen die af en toe
meefietsten met de B-ploeg, dat is een gemiddelde van 11,81 deelnemers per rit. Op de
eerste rit richting Ardooie waren ze met 18 fietsers en op 22 juni naar Beveren
(Roeselare). Bij deze laatste merken we op dat er enkele van de A-ploeg op stap waren bij
de B-ploeg.
In totaal fietste de A-ploeg zo’n 31814 kilometer. Nog een beetje en we hebben 1 maal
rond onze aarde gefietst.

B-ploeg.

De kampioene Fabienne Goethals miste amper 2 ritten de zondagmorgen. Ze fietste 1997
kilometer, dat is 200 kilometer minder dan de som van alle kilometers van de B-ploeg
samen. Fabienne haalde een gemiddelde van 26,59 km/u. Het jaargemiddelde lag iets
hoger nl. 26,68 km/u.
In totaal waren we met 347 fietsers gedurende het jaar. Dat zal normaal gezien wat hoger
liggen, want af en toe kwamen er mensen van de A er bij. Bij de opening van het seizoen
haalden we 20 deelnemers en de rit naar keuze op 29 juni was voor 17 fietsers ideaal om
honger te krijgen voor onze jaarlijkse barbecue.
In totaal fietste de B-ploeg zo’n 24610 kilometer.

Homologaties 2008
Leiedal
Men behaalt een “brevet van Leiedal” indien men minimum 2000 kilometers (voor
vrouwen 1500 km) fietst voor Leiedal en men deelneemt aan minstens 20 rally’s
(fietstochten).
Een “medaille van Leiedal” echter behaal je als je op het einde van het seizoen 20 rally’s
van Leiedal fietst.
De onderstaande personen behaalden een brevet of medaille van Leiedal.

Brevet Leiedal
Lidnr.
0060
0061
0074
1096
2703
3479
4310
4311

Naam
Marc Debrycke
Jacques Deschepper
Roland Bossaert
Gilbert Dejonghe
José Detru
Marc Berghe
David Verhaest
Fabienne Goethals (v)

Km's Ritten
2514
34
2035
25
2270
25
2387
27
2224
24
2020
22
2307
28
1859
27

Medaille Leiedal
Lidnr.
0066
2748
3401
4013

Naam
Marc Van Meenen
Pol Duthoo
Mario Delaere
Dirk Boudry

Km's Ritten
1569
22
1759
20
1667
20
1594
23

(deze gegevens werden ingediend, een definitieve goedkeuring van Leiedal vzw werd
nog niet gegeven)

Lokaal:
Café ´t Hoekske
Menenstraat 174
8980 Geluveld
057 46 87 84
OPMERKING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tot halfweg 2009 zijn inschrijvingen en het passen van kledij bij Reggy Bailleur.
Reggy kan ook een antwoord geven op de meeste andere vragen

BBR
BBR provincie West-Vlaanderen:
Deze onderstaande personen behaalden een “BBR Medaille West-Vlaanderen” of “WestVlaamse Interclubbeker (Gouden Leeuw)”
• Gilbert Dejonghe (BBR Medaille)
• Marc Debrycke (Gouden Leeuw)
• Eddy Breyne (Gouden Leeuw)
• Jacques Deschepper (BBR Medaille)
• Walter De Munster (BBR Medaille)
• Emile De Munster (BBR Medaille)
Behoudens wijzigingen zorgen deze personen er voor dat VWT Geluveld 20 punten
behaald. Deze zijn noodzakelijk om onze organisaties te blijven organiseren.
BBR federaal
• Jacques Deschepper
o bondsmedaille
o medaille 5000 km
o cyclo-côteur
o brevet hoogteverschiltocht (202206 meter) – speciale vermelding
• Gilbert Dejonghe
o bondsmedaille
o medaille 5000 km
• Eddy Breyne
o bondsmedaille
o medaille 5000 km
• Walter De Munster
o bondsmedaille
o medaille 5000 km
o cyclo-côteur - Edelweiss
• Marc Debrycke
o bondsmedaille
o medaille 5000 km
• Emile De Munster
o bondsmedaille
o medaille 5000 km
• José Detru (onder voorbehoud)
o bondsmedaille
• David Verhaest (onder voorbehoud)
o bondsmedaille
• Fabienne Goethals (onder voorbehoud)
o bondsmedaille
(deze gegevens werden ingediend, een definitieve goedkeuring van BBR werd nog niet gegeven)

Clubreglement 2009 VWT
Geluveld
Er kunnen nog wijzingen optreden. Een
aangepaste versie van het clubreglement krijgen jullie op de
openingsvergadering in 2009.
Artikel 1: Algemeen.
WTC De Vrije Wielertoeristen is een feitelijke vereniging die tot doel heeft het
wielertoerisme en het recreatieve fietsen te promoten. Het bestuur bestaat uit een
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder en bestuursleden, die allemaal een
welbepaalde taak hebben.
Het secretariaat is gevestigd te Geluveld, Oude Komenstraat 16 en is te bereiken op tel:
0477 72 68 39.
Het clublokaal gevestigd in Café ‘t Hoekske Menenstraat 174 te Geluveld.
Ieder lid dat in orde is met zijn ledenbijdrage, heeft inspraak in de club. De club is lid van
de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme (VBR) onder het nummer 86/10 en van Leiedal
vzw onder het nummer 02.
Opmerking 2009:
Het secretariaat zal het eerste halfjaar van 2009 op halve kracht werken. Daarom zullen
de taken tijdelijk worden overgenomen door Reggy Bailleur. Inschrijvingen,
kledijvoorzieningen, verzekeringen en andere kunnen bekomen worden in bij Reggy in
de Oude Zandvoordestraat 11, 8980 Geluveld.
Artikel 2: Bijdragen en lidgelden.
1. Men moet minstens het secundair onderwijs hebben aangevat om lid te worden
van VWT Geluveld
2. Clubbijdrage van € 45,00 (individueel tarief) te vereffenen voor de aanvang van
het seizoen. Het 1e deel omvat VBR-bijdrage en individuele verzekering (€
25,00), 2e deel Leiedal en het 3e deel is clublidgeld
3. Clubbijdrage van € 65,00 (gezinstarief) te vereffenen voor de aanvang van het
seizoen. Het 1e deel omvat VBR-bijdrage en individuele verzekering voor het
ganse gezin (€ 33,00), 2e deel Leiedal en het 3e deel is clublidgeld. Dit tarief geldt
voor 2 gezinsleden die wonen onder hetzelfde adres. Indien er zich 3 of 4
gezinsleden inschrijven komt er telkens € 15,00 bij. Concreet betekent dit: bij 3
gezinsleden € 80,00 bij 4 gezinsleden € 95,00.
4. Clubbijdrage van € 30,00 voor leden die zich aansluiten voor het seizoen 2009 die
geboren zijn na 31/12/1993. Het 1e deel omvat VBR-bijdrage en individuele
verzekering (€ 13,00), 2e deel Leiedal en het 3e deel is clublidgeld.
5. Leden kunnen een inschrijvingsbewijs verkrijgen op het secretariaat om het
lidgeld terug te vorderen via hun persoonlijke ziekenfonds.
6. Voor steunende leden is de bijdrage vrij met een minimum van € 50,00.

Artikel 3: Clubkledij.
1. Iedereen dat lid wordt van de A-ploeg én de B-ploeg van de club moet een
beginnerset aankopen tegen een gunstige prijs, die in 2 schijven
gedeeltelijk terugbetaald wordt. Leden van de C-ploeg kunnen de set
vrijblijvend aankopen tegen dezelfde gunstige prijs, die in 2 schijven
gedeeltelijk terugbetaald wordt.
2. De beginnerset bestaat uit een wintex vest, trui lange mouw, trui, korte
mouw en een koersbroek. T-shirt en pet zijn gratis. De prijs voor de set
wordt vastgesteld op € 70,00.
3. Bij aansluiting 2de jaar wordt € 12,50 terugbetaald, en bij aansluiting 3de
jaar nogmaals € 12,50, zodat de werkelijke prijs € 45,00 is.
4. Er kan ook een kniebroek of winterbroek van de club aangekocht worden
tegen kostprijs. Kostprijs zie bijbestellingen.
5. Er worden 3 data afgesproken wanneer er kledij bijbesteld kan worden:
halfweg december, begin april en eind augustus.
6. Prijs voor bijbestellingen:
Wintex vest
€ 70
Body
€ 65
Trui lange mouw
€ 36
Trui korte mouw
€ 32
Koersbroek
€ 40
Kniebroek
€ 45
Winterbroek
€ 50
T-shirt
€ 06
Artikel 4: Cluborde.
Wanneer er in clubverband (eind februari – eind september) wordt gereden gelden de
volgende regels.
1. De clubkledij wordt voor het grootste deel betaald door de sponsors, het is dan
ook verplicht om de clubkledij te dragen op:
a. de zondagritten
b. de eigen organisaties
2. Het is aan te raden ze te dragen op andere fietstochten.
3. Er wordt gereden in 3 groepen A, B en C.
4. Er wordt gereden met 2 voorrijders die zorgen voor de veiligheid van de groep.
Deze voorrijders kunnen tijdens de rit telkens veranderen.
5. Dragen van een valhelm is verplicht in de A- en B-ploeg. Als er in de C-ploeg
gefietst wordt met een stadsfiets dan is een valhelm toch aangeraden, maar niet
verplicht.
6. MP 3, I Pod of andere muziekspelers is verboden om de veiligheid van de groep
te verzekeren.
7. Koersen is verboden, tenzij het tempo wordt opgetrokken onder goedkeuring van
alle aanwezigen en er gewacht wordt op een vooraf afgesproken plaats.
8. Er wordt zoveel mogelijk per 2 gereden om het overige verkeer niet te hinderen.
9. Iedereen wordt verzocht het verkeersreglement na te leven om ongevallen te
vermijden. Bij een groep van minder dan 15 personen dient er op het fietspad
worden gereden. Bij meer dan 15 personen mag de rijbaan worden gebruikt.
10. Bij slecht weer beslissen de leden die aanwezig zijn of er gereden wordt.
(meerderheid tegen minderheid)

11. Er wordt ook gedacht aan het milieu. Verpakking van bevoorrading worden
zoveel mogelijk bewaard in de achterzak en achteraf in het clublokaal in de
vuilbak gegooid.
12. Het bestuur is niet verantwoordelijk, noch ten private titel, noch ten collectieve
titel voor alle ongevallen, en geen verhaal onder welke vorm ook, kan tegen haar
uitgevoerd worden.
13. Bij het begin van het nieuwe seizoen wordt iedereen in het bezit gesteld van
volgende documenten die bij iedere rally afgestempeld moeten worden door de
organisatoren.
clubboekje VWT Geluveld (alle rally’s) binnenbrengen eind oktober
(vrijblijvend),
kaart VBR (alle rally’s) binnenbrengen na sluitingsrit Ardooie eind
oktober. Het is bij deze ook verplicht om de elektronische lidkaart van
VBR steeds bij zich te hebben,
kaart Leiedal (alleen rally’s van Leiedal) binnenbrengen na laatste rit
Leiedal halfweg oktober.
14. Dit reglement dient nageleefd te worden zoniet wordt de overtreder onmiddellijk
geschrapt van de clublijst.
Artikel 5: Clubritten.
Vanaf de laatste zondag van februari tot de laatste zondag van september gaan de
clubritten door. Ze starten aan de Kortekeer en eindigen in ons lokaal Café ‘t Hoekske.
De ritten starten om 08.00 uur voor de A ploeg en om 08.15 uur voor de B- en C-ploeg.
De zondag van de familiefietstocht telt niet mee als clubrit.
Voor de start van iedere clubrit, bevestigt iedere deelnemer aanwezigheid met
handtekening op de voorziene lijsten. Er ligt een lijst geldig voor het klassement en een
lijst geldig voor de verzekering.
Ieder lid kan zich als voorrijder aanmelden of een rit uitstippelen. Dit moet bij het begin
van het seizoen afgesproken worden om een degelijk programma te kunnen opstellen. De
voorrijder is verantwoordelijk voor de groep. Wie zich als voorrijder aanmeldt moet
instaan voor de begeleiding, veiligheid en het samenhouden van de groep.
Artikel 6: Clubkampioenschap cyclo.
1. Er zijn 2 kampioenen een A en B. Wie het meeste kilometers behaalt met de club
in zijn groep is clubkampioen ongeacht het aantal aanwezige ritten. Er wordt geen
kampioen aangeduid bij de C-ploeg.
2. Indien gelijkheid van kilometers word het aantal aanwezige ritten op zondag in
aanmerking genomen.
3. Indien nog gelijk worden de eigen organisaties in aanmerking genomen.
4. De kampioenen worden gehuldigd op het clubsouper.

Artikel 7: Clubkampioenschap VTT.
Er is vanaf 2009 ook een clubkampioenschap VTT. Het clubkampioenschap wordt
georganiseerd door de VTT-cel van VWT Geluveld. Er wordt een kalender samengesteld
van 1 januari 2009 tot 31 december 2009. De kalender wordt vanaf januari 2009 op de
website gezet en daarna in het clubboekje. Het clubkampioenschap wordt op deze manier
opgevat:
•
•
•
•

Alle zondagsritten VTT tussen deze periode worden in aanmerking genomen.
Er is 1 kampioen VTT. Wie het meeste kilometers behaalt in clubverband is
clubkampioen ongeacht het aantal aanwezige ritten.
Indien gelijkheid van kilometers wordt het aantal aanwezige ritten op zondag in
aanmerking genomen.
De kampioen wordt gehuldigd op de Algemene Ledenvergadering halfweg
februari.

Artikel 8: Kilometerkampioenschap.
Het kilometerkampioenschap loopt vanaf de laatste zondag van februari tot de laatste
zondag van oktober Alleen de kilometers vermeld op de VBR-kaart wordt vermeld als
aantal kilometer.
Wie wil meedingen voor het kilometerkampioenschap moet de helft plus 1 van de
clubritten gereden hebben.
1. Het meest gereden kilometers vanaf de 1ste rit van de club tot de laatste zondag
van september (een fietstocht per dag) ingeschreven in het kilometerboekje van de
club of op de VBR-kaart.
2. Bij gelijkheid van kilometers worden de aanwezige ritten op zondag in
aanmerking genomen.
Artikel 9: Vrijwilliger in onze club.
1. Een vrijwilliger in onze club is iemand die een activiteit zal uitvoeren,
onbezoldigd, onverplicht, voor een organisatie (buiten de familie) en zonder een
arbeidsovereenkomst. De vrijwilliger kan elke natuurlijke persoon zijn.
2. Het is de taak van de club om de vrijwilliger in te lichten over de aard van de
activiteit. Deze plicht kan worden nagelezen in een organisatienota op de website
(onder deze rubriek) op het moment dat er een beroep gedaan wordt op de
vrijwilliger. De meeste activiteiten zullen zich situeren op onze organisaties, vb.
controle op de eigen organisaties (wet van de vrijwilliger: rubriek infoplicht).
3. Het is de taak van de club om de vrijwilliger te verzekeren, daarom sluiten wij een
provinciale verzekering af.
4. Het is de taak van de club en de vrijwilliger om de organisatienota te lezen, hetzij
op de website, hetzij voor de aanvang van de activiteit en deze ondertekent terug
te bezorgen aan de organisator.

Artikel 10: Verplichtingen van de club tegenover de leden.
•
•

•
•
•
•
•

Alle trofeeën behaald door de leden worden door de club betaald.
Het inschrijvingsgeld voor een rally wordt door de club betaald, leden die niet
aanwezig zijn op zondag voor de clubrit maar toch de rally rijden die de club rijdt
krijgen hun inschrijvingsgeld terug mits ze kunnen bewijzen dat ze er aanwezig
waren. Ook VTT-leden kunnen hun zondagsritten terugvorderen.
Bij eigen organisaties krijgen de medewerkers het grootste aantal kilometers
toegewezen. Valt die dag op een zondag, dan komen de kilometers ook op het
klassement.
Het secretariaat staat in voor alle correspondentie met VBR en Leiedal in verband
met de clubleden, ongeacht het aantal gereden clubritten.
Clubleden die helpen met eigen organisaties en die onkosten hebben kunnen deze
aangeven in het secretariaat met de nodige bewijzen. Een onkostenformulier vindt
u vanaf 2009 op de website.
Barbecue eind juni.
Souper op het einde van het seizoen eind november. Alle leden kunnen gratis
aanschuiven indien ze aan volgende voorwaarden voldoen:
o ofwel indien gehomologeerd van VBR of Leiedal,
o ofwel indien 12 zondagsritten gefietst in clubverband,
o ofwel indien 3 eigen VWT-organisaties gefietst hebben,
o ofwel indien 1 VWT-organisatie meegeholpen als vrijwilliger.

PS:
Betreffende het kampioenschap
Iemand van de A ploeg die meegaat met B ploeg worden de kilometers van de B ploeg
toegewezen.
Iemand van de B ploeg die meegaat met A ploeg worden de kilometers van de B ploeg
toegewezen.
Iemand van de A ploeg kan dus geen kampioen worden in de B ploeg.

Steekkaart Bernard Vanrenterghem

Lid sinds: 2008.
Ploeg (A of B): B.
Woonplaats: Menenstraat 179, Geluveld.
Gelukkig getrouwd/samenwonend met: Rosa Ceuninck.
Beroep: onderhoudsmekanieker.
Geboortedatum- en plaats: 15/02/1956 te Moorslede.
Favoriete wielrenner: Tom Boonen.
Favoriete wielerwedstrijd: de Ronde van Vlaanderen.
Geliefde fietsstreek: de streek rond Wortegem-Petegem.
Favoriete vakantieplaats: Frankrijk.
Merk racefiets: Ridley.
Lievelingsgerecht: pasta.
Lievelingsdrank: glaasje wijn.
Sportieve hobby’s: fietsen.
Andere hobby’s: wandelen..
Muziekvoorkeur: de jaren 60 tot de jaren 90
Favoriete website: ...
Omschrijving in 3 termen: ...
Sportieve doelstelling voor 2009: zoveel mogelijk deelnemen met de B-ploeg.
Bijgeloof voor de zondagsrit: geen.
Waarom aangesloten bij VWT Geluveld? Voor de goede sfeer.

Steekkaart David Verhaest

Lid sinds: 2008.
Ploeg (A of B): A.
Woonplaats: Houtemstraat 50, 8980 Zandvoorde.
Gelukkig getrouwd/samenwonend met: Goethals Fabienne.
Beroep: kok.
Geboortedatum- en plaats: 22/08/1966 te Kortrijk.
Favoriete wielrenner: Alexandro Ballan.
Favoriete wielerwedstrijd: ronde van vlaanderen , Le tour de France.
Geliefde fietsstreek: Heuvelland , Ardennen en overal waar het niet plat is.
Favoriete vakantieplaats: Zuid-Frankrijk.
Merk racefiets: Colnago primavera.
Lievelingsgerecht: Bouillabaisse Marseilleise , couscous ,Paëlla ,fruits de mer, ...
Lievelingsdrank: rode wijn en trappist.
Sportieve hobby’s: fietsen en zwemmen.
Andere hobby’s: kokkerellen en zeevissen.
Muziekvoorkeur: enorm gevarieerd.
Favoriete website: wielertoerist.be
Omschrijving in 3 termen: loyaal, stipt en positief minded.
Sportieve doelstelling voor 2009: diverse cyclosportieven , enkele cyclowedstrijden ,
koersen bij de nevenbonden , div. tijdracewedstrijden. , enkele ardense rally’s, veel
kopwerk bij de A’s vrij wielertoeristen Geluveld.
Bijgeloof voor de zondagsrit: geen.
Waarom aangesloten bij VWT Geluveld? Voor de sympatieke leden.

Steekkaart Fabienne Goethals

Lid sinds: 2008.
Ploeg (A of B): B.
Woonplaats: Houtemstraat 50, 8980 Zandvoorde.
Gelukkig getrouwd/samenwonend met: David Verhaest
Beroep: medehelpende echtgenote
Geboortedatum- en plaats: 27/06/1966 te Kortrijk.
Favoriete wielrenner: Stijn Devolder.
Favoriete wielerwedstrijd: Ronde van Vlaanderen/
Geliefde fietsstreek: Frankrijk.
Favoriete vakantieplaats: Alicante.
Merk racefiets: Specialised Roubaix.
Lievelingsgerecht: pasta.
Lievelingsdrank: Duvel.
Sportieve hobby’s: fietsen en zwemmen.
Andere hobby’s: drummen
Muziekvoorkeur: disco.
Favoriete website: www.wielertoerist.be.
Omschrijving in 3 termen: niet zagen, maar rijden.
Sportieve doelstelling voor 2009: meegaan met de B’s , enkele races bij de nevenbonden ,
enkele tijdritraces , diverse cols.
Bijgeloof voor de zondagsrit: geen.
Waarom aangesloten bij VWT Geluveld? Een toffe bende.

Steekkaart Frederik Vanderhaeghe

Lid sinds: 2008.
Ploeg (A of B): B.
Woonplaats: Zandvoorde.
Wonend bij: ouders.
Beroep: student.
Geboortedatum- en plaats: 9/12/1991 te Ieper.
Favoriete wielrenner: geen.
Favoriete wielerwedstrijd: Ronde van Vlaanderen.
Geliefde fietsstreek: Heuvelland.
Favoriete vakantieplaats: Oostenrijk.
Merk racefiets: gianni motta.
Lievelingsgerecht: steak friet.
Lievelingsdrank: fanta.
Sportieve hobby’s: mountainbiken.
Andere hobby’s: ...
Muziekvoorkeur: pop, een beetje van alles.
Favoriete website: ...
Omschrijving in 3 termen: ...
Sportieve doelstelling voor 2009: dat ik weer me kan met de wielertoeristen.
Bijgeloof voor de zondagsrit: /
Waarom aangesloten bij VWT Geluveld? Gewoon, ik ging ook gewoon met een paar vrienden
koersen toen Giel zij dat hij in een club was ben ik er ook in gegaan .

Steekkaart Giel Vercaigne

Lid sinds: 2008.
Ploeg (A of B): A.
Woonplaats: Waterstraat 61, 8980 Zandvoorde.
Gelukkig getrouwd/samenwonend met:/
Beroep: student.
Geboortedatum- en plaats: 31/03/1992 te Kortrijk.
Favoriete wielrenner: Alberic Schotte.
Favoriete wielerwedstrijd: Ronde van Vlaanderen.
Geliefde fietsstreek: Heuvelland.
Favoriete vakantieplaats: Ardennen
Merk racefiets: Ridley.
Lievelingsgerecht: biefstuk met frietjes.
Lievelingsdrank: Ice-Tea.
Sportieve hobby’s: fietsen.
Andere hobby’s: ...
Muziekvoorkeur: pop.
Favoriete website: www.geluveld.com.
Omschrijving in 3 termen: ...
Sportieve doelstelling voor 2009: verder zetten met het gene dat ik bezig ben.
Bijgeloof voor de zondagsrit: geen.
Waarom aangesloten bij VWT Geluveld?: In groep fietsen is veel leuker dan alleen.

Steekkaart Henry Gheldof

Lid sinds: 2008.
Ploeg (A of B): A.
Woonplaats: Boezinge.
Wonend bij: ouders en broers.
Beroep: student.
Geboortedatum- en plaats: 17/12/93 in Ieper.
Favoriete wielrenner: Leif Hoste.
Favoriete wielerwedstrijd: Ronde van Vlaanderen.
Geliefde fietsstreek: Zuiden van Frankrijk
Favoriete vakantieplaats: Seychellen.
Merk racefiets: Ridley (nu nog Thomson).
Lievelingsgerecht: frieten – met gelijk wat.
Lievelingsdrank: Coca-Cola.
Sportieve hobby’s: fietsen.
Andere hobby’s: ...
Muziekvoorkeur: alle genres.
Favoriete website: Google.
Omschrijving in 3 termen: sportief, vriendelijk en snel kwaad.
Sportieve doelstelling voor 2009: Wielerwedstijden (criterium v/d westhoek).
Bijgeloof voor de zondagsrit: Niet echt iets.
Waarom aangesloten bij VWT Geluveld? Mond-aan-mondreclame door Giel Vercaigne.

Steekkaart Vandezande Johnny

Lid sinds: 2008.
Ploeg (A of B): Ploeg A.
Woonplaats: Frezenbergstraat 72, 8980 Zonnebeke.
Gelukkig getrouwd/samenwonend met: Marleen Vande Ginste
Beroep: schrijnwerker.
Geboortedatum- en plaats: Ieper op 4 mei 1961.
Favoriete wielrenner: Sven Nys.
Favoriete wielerwedstrijd: cyclocrosswedstrijden.
Geliefde fietsstreek: Heuvelland.
Favoriete vakantieplaats: Frankrijk, Ardêche, Alpen en Pyreneëen.
Merk racefiets: Sensa.
Lievelingsgerecht: Scampi’s in look, mosseltjes.
Lievelingsdrank: picon, blonde leffe en een rood wijntje.
Sportieve hobby’s: Cyclocrossen, veldlopen.
Andere hobby’s: tuinieren.
Muziekvoorkeur: de jaren 70-80.
Favoriete website: geen.
Omschrijving in 3 termen: ...
Sportieve doelstelling voor 2009: Goed klassement rijden in de cyclocrosswedstrijden.
Bijgeloof voor de zondagsrit: geen.
Waarom aangesloten bij VWT Geluveld? Kleine groep waar ze goed tempo fietsen.

Steekkaart Peter Slos

Lid sinds: 2008.
Ploeg (A of B): B.
Woonplaats: Geluwe.
Gelukkig getrouwd/samenwonend met: Seys Ann.
Beroep: arbeider.
Geboortedatum- en plaats: 13-10-1975 te Antwerpen.
Favoriete wielrenner: ...
Favoriete wielerwedstrijd: Ronde van Vlaanderen.
Geliefde fietsstreek: Ardennen.
Favoriete vakantieplaats: Kenia.
Merk racefiets: Focus.
Lievelingsgerecht: spaghetti.
Lievelingsdrank: Kriek Max.
Sportieve hobby’s: fietsen.
Andere hobby’s: auto, motor, pc.
Muziekvoorkeur: alles behalve klassiek.
Favoriete website: ...
Omschrijving in 3 termen: ...
Sportieve doelstelling voor 2009: 8 Cols overwinnen in 4 dagen.
Bijgeloof voor de zondagsrit: ...
Waarom aangesloten bij VWT Geluveld? De schuld van mijne gebuur ☺.

Steekkaart Ronald Rosseel

Lid sinds: 2008.
Ploeg (A of B): B.
Woonplaats: Waterstraat 43, Geluveld.
Gelukkig getrouwd/samenwonend met: Ceuninck Marie-Thérèse
Beroep: projectleider.
Geboortedatum- en plaats: 7/10/1948 te Komen.
Favoriete wielrenner: geen
Favoriete wielerwedstrijd: Ronde van Vlaanderen.
Geliefde fietsstreek: kust en limburg.
Favoriete vakantieplaats: Frankrijk en Italie.
Merk racefiets: Ridley.
Lievelingsgerecht: niet bepaald.
Lievelingsdrank: wijn.
Sportieve hobby’s: zwemmen.
Andere hobby’s: tuinieren en kanariekweek.
Muziekvoorkeur: geen.
Favoriete website: geen.
Omschrijving in 3 termen: ...
Sportieve doelstelling voor 2009: geen.
Bijgeloof voor de zondagsrit: ...
Waarom aangesloten bij VWT Geluveld? Voor de sfeer.

Steekkaart Stefaan Leys

Lid sinds: 2008.
Ploeg (A of B): B.
Woonplaats: Neerstraat 11, 8980 Geluveld.
Gelukkig getrouwd/samenwonend met: Verstraete Martine.
Beroep: huisarts.
Geboortedatum- en plaats: 05/09/1952 te Poperinge.
Favoriete wielrenner: Stijn Devolder.
Favoriete wielerwedstrijd: Ronde van Vlaanderen.
Geliefde fietsstreek: heuvelland.
Favoriete vakantieplaats: weekendjes over gans Vlaanderen.
Merk racefiets: Merckx.
Lievelingsgerecht: lamskroontje.
Lievelingsdrank: blonde leffe.
Sportieve hobby’s: fietsen, skiën, mountainbike.
Andere hobby’s: tuinieren.
Muziekvoorkeur: jaren 60-70.
Favoriete website: vwt geluveld.
Omschrijving in 3 termen: werker, duwer, dorstig.
Sportieve doelstelling voor 2009: evenveel ritten als in 2008.
Bijgeloof voor de zondagsrit: geen.
Waarom aangesloten bij VWT Geluveld? Toffe bende.

De jonge gasten van onze club …
Drie jonge gasten komen exact om 18u binnen in ons clublokaal Café ’t Hoekske.
Alle 3 met de fiets, de ene vanuit Boezinge de andere 2 vanuit Zandvoorde. Ze zien
er opvallend fris uit na een zware schoolweek en intens ritje naar ’t Hoekske. Uw
interviewer stelde gedurende driekwartier vragen aan: respectievelijk Giel
Vercaigne, Frederik Vanderhaeghe en Henry Gheldof.
Welke elementen drijven jullie zover om zoveel te fietsen?
Giel: “Het biedt me een fysiek voordeel. Tegenwoordig hoor je overal dat de jeugd te
weinig sport. Wel, op deze manier wil ik tegen de laatstgenoemde trend tegengaan. Het is
gewoon tof om je op zo’n manier te kunnen uitleven.”
Frederik: “Ja, ik sluit me ook aan bij Giel. Het is trouwens door Giel dat ik beginnen
fietsen ben en mij in deze club heb ingeschreven. Maar de liefde voor de fiets, kwam toch
wel aanvankelijk vanuit het mountainbiken. Iedere zaterdag fietste ik met enkele vrienden
vast uitgepijlde VTT-ritten.”
Henry: “Ook ik heb eerst 3 jaar gemountainbiked. Later heeft mijn vader een racefiets
voor me gekocht en dit versterkte alleen maar de passie voor de fiets.”

Ik zie dat 2/3 ooit begonnen is met mountainbiken. Doen jullie op dit ogenblik nog
altijd liever mountainbiken of verkiest u een racefiets?
Frederik: “Ik verkies op dit moment nog altijd het mountainbiken. Ik vind er in deze
discipline veel meer avontuur, natuur, … . Kortom, ik houd gewoon van het ploeteren in
aarde.”
Henry: “Geef mij toch maar de koersfiets. Het gaat veel sneller en je kan er
gemakkelijker mee fietsen in de heuvels en cols.”
Giel:”Op dit ogenblik heb ik geen VTT. Geef mij maar een éxtra koersfiets!”

Op basis van al deze elementen hebben jullie toch besloten om in een wielerclub te
gaan, met name de Vrije Wielertoeristen Geluveld. Waarom precies?
De drie jongeheren geven toe dat telkens alleen rijden toch maar niks is. Af en toe in
groep fietsen met de nodige competitiviteit (lees: vooral koersen langs de Leie, …) heeft
een extra dimensie. Ook het feit dat onze club mooie truitjes bezit heeft er toe
bijgedragen dat we komen fietsen in een groep.
De jongens vinden het ook een goede zaak dat er gefietst worden in 2 (binnenkort 3)
teams. Vooral voor de verdere ontwikkeling voor diegenen die wedstrijden fietsen is het
een goed idee. En als het toch al eens te snel gaat bij de A’s, dan is de B-ploeg een goede
terugvalbasis.

Hoe gaat de combinatie: school – wielrennen?
Giel:”Wielrennen is in mijn geval zeer tijdrovend. Omdat ik aan wedstrijden deel neem,
moet ik voldoende tijd en energie steken in training én in de wedstrijden zelf natuurlijk.
Maar toch blijft school voor mij het belangrijkste.”
Henry:”Volgend jaar begin ik ook te koersen. Het zal ook veel tijd en energie kosten.
Mijn studies, Industriële Wetenschappen – net zoals Giel trouwens -, zijn natuurlijk ook
belangrijk. Maar ik heb dezelfde strategie zoals Frederik: ik leer of doe alleen wat echt
nodig is!”.

Wat doe je het liefst in de wielrennerij?
Frederik: “Koersen, klimmen.”
Giel: “Koersen en ik houd van de wind. Het maakt het extra hard.”
Henry:”Klimmen.”

Is er een speciale reden waarom jullie beginnen koersen?
Giel:”Er zat wat sociale druk op bij mij. Sommige leden van de A-ploeg, en Mario in het
bijzonder, zagen dat er misschien wel iets in zat. En op deze manier heb ik toch een
poging gedaan, en dit is me op dit ogenblik nog niet misvallen. Het maakt het als jonge
gast nog extra leuk als je kan wedijveren met leeftijdsgenoten.”
Henry:”Ik wil het vooral doen om van een hobby een echte passie te maken of zelfs mijn
beroep.”
Frederik: “Ik zie het op dit moment mentaal wel zitten om er aan te werken, maar
fysieke problemen laten het mij niet toe. Maar om dit te compenseren heb ik al enkele
wedstrijden van Giel gezien, en ik moet zeggen: hij doet dat goed. Ook met mijn studies
Houtbewerking zou het al bij al meevallen om er tijd in te steken, maar ja …”

Jullie komen stilaan op een leeftijd waarop een jonge kerel begint uit te gaan. Hoe
zit dat bij jullie?
Henry:”In december kom ik 15 jaar, dus uitgaan is nog niet aan de orde.”
Frederik: “Ik kom er binnenkort 17 en mag 1 maal per maand de bloemetjes uitzetten.
Als je dan al eens enkele pintjes drinkt dan was het moeilijk om de zondag vroeg op te
staan en op de fiets te zitten.”
Giel: “Eind september ben ik naar mijn eerste fuif geweest. De meesten doen dat als 16jarige. Maar, Frederik, de dag er na zat ik op mijn fiets met de wielertoeristen!
Eerlijkheidshalve moet ik er aan toevoegen dat ik toen niet de beste benen had!”

Nog een laatste vraag: hebben jullie zo’n leuke anekdotes verbonden aan
wielertoerisme, …?
“Begin oktober zijn we met enkele leerlingen van het VTI gaan fietsen in de streek van
de Amstel Gold Race”, begint Giel. “Er was daar een kerel die met een jogging broek
reed. Hoogst uitzonderlijk”, vult klasgenoot Henry aan. “En wat je al kon vermoeden de
broek draaide in zijn wiel en hij de grond in”. Best een grappig zicht.
“Weet je wanneer Mario van de A-ploeg op zijn minst is? Als hij frieten gegeten heeft!
Toen was ik eens beter dan hem”, lacht Giel.
Zo liep mijn gesprek op deze leuke vrijdagavond. Vermits enkelen van hen koersen
of gaan koersen hoop ik dat we ze volgend jaar minstens even veel of misschien meer
present zullen zijn op de zondagsritten.
Thijs D’Alleine

Reggy Bailleur en de Mont Ventoux.
De Mont Ventoux; de heilige plaats bij uitstek voor elke fanatieke wieler’terrorist’. Ik
heb horen zeggen dat elke zichzelf respecterende wielrenner toch één keer in zijn leven
de Mont Ventoux moet beklimmen. Het startpunt voor deze dodentocht bevindt zich in
het pittoreske dorpje Bedoin. Een groepje wielrenners had echter het idee om dit startpunt
wat te verleggen…. tot in Passendale! Mijn vader sloot zich bij deze bende aan en dit was
dan ook het begin van een helse tocht voor vader, moeder en kind…. De voorbereidende
maanden waren bikkelhard. Alles stond in het teken van de ‘Mont Ventoux’:
-

Levensstijl aanpassen: Wekelijkse pintjes reduceren van 30 naar 5.

-

Fysiek opbouwen: Maandenlang 5 keer per week trainen waardoor er geen tijd
meer is om het gras af te rijden en de auto te wassen

-

Op dieet: Pasta, pasta en nog eens pasta

-

Mentaal voorbereiden: De beststeller ‘De Kale Berg, op en over de Mont
Ventoux’ lezen

-

Weerstand opbouwen: Fietsen door wind, regen, sneeuw en hagel

-

Vergaderen: Afspraken maken met het team om sponsors binnen te halen

-

Esthetisch voorbereiden: Beenhaar afscheren voor een optimaal resultaat…

Na maanden van intense voorbereiding (of 15 kilo lichter…) breekt de grote dag eindelijk
aan. Na een stevig ontbijt te Passendale vertrekken de mannen voor een zevendaagse
fietstocht met als einddoel de Mont Ventoux. De vrouwen nemen afscheid alsof hun man
naar het front moet vertrekken. Een oudere vrouw kijkt me aan en vraagt: ‘Wie van de
bende is uw man’? Ik glimlach even en antwoord: ‘Ik ben hier om mijn vader aan te
moedigen.’ De vrouw slikt en zegt: ‘Uw pa is dan ook al niet meer van de jongste’. Ik
knik en bedenk dat mijn pa inderdaad heel binnenkort 50 wordt. Zal hij dat wel overleven
tussen al dat jong geweld?
Mijn moeder vraagt zich af of pa wel zal kunnen slapen met een vent naast zich. Ikzelf
vraag me echter af of die andere man wel zal kunnen slapen van het gesnurk van ons
pa… Het antwoord blijkt achteraf negatief… Maar voor de rest valt alles goed mee. Uit
de dagelijkse sms’jes kunnen we aflezen dat de groep het goed stelt. De ene dag blijkt al
wat lastiger dan de andere, maar van opgeven is geen sprake. De 4 begeleiders verzorgen
hun ‘coureurs’ goed en voorzien hen van voldoende spijs en drank onderweg.

Na 6 dagen van hard labeur, van leven op spaghetti en van slapen met een vent komt de
beklimming van de Mont Ventoux dichterbij. Enkele vrouwelijke supporters zijn
ondertussen afgezakt naar de Provence om hun man een hart onder de riem te steken.
Zaterdagmorgen rond een uur of 9 is het dan eindelijk zo ver. De zon is van de partij en
de wind lijkt stil; de beklimming kan beginnen. Nu is het ieder voor zich. Ik vraag me af
wat er nu door mijn pa zijn hoofd spookt. Waarschijnlijk niet veel; verstand op nul en
fietsen. Eén voor één bereiken ze de top. Een berichtje van mijn moeder: Iedereen heeft
het gehaald, de ontlading is enorm!
Achteraf hoor ik dat het feestje ’s avonds behoorlijk zwaar was, maar voor één keer kan
dit wel. De groep had terecht reden om te feesten, het einddoel was bereikt. Stiekem
worden er al weer plannen gesmeed om een nieuw avontuur te organiseren…
Vive le vélo!
Een fiere dochter
Liene Bailleur

Wielrenner aan het woord.
Freddy Maertens

We proberen ieder jaar een wielrenner in ons magazine aan het woord te laten. Of een
bekend gezicht dat je automatisch associeert met het wielerwereldje. Dit jaar koos ik
gemakshalve Freddy Maertens de renner van het gewone volk!

Ik ontmoet Freddy op een dauwerige zondagmorgen onder de autosnelwegbrug A19 te
Menen. Terwijl we samen carpoolen naar Oudenaarde kwam op de laatste dag van de
grote vakantie het idee in me op om voor hem een plekje te laten in de Gelo-Velo.
Bij aankomst neem ik direct pen en papier en schrijf enkele vragen op. Het resultaat zie je
hieronder.

Freddy, waarom kiest een simpele kustjoch nu in godsnaam voor het beroep
“wielrenner”?
“Het zat me eigenlijk in de genen. Mijn oom en neef waren ook renners in het
profpeloton. Ik ging af en toe eens een kijkje nemen en op die manier was ik verkocht. Ik
ben prof geworden op mijn 20ste. Ik gaf eerst de voorkeur aan mijn studies. Ik studeerde
eerst aan het college in Nieuwpoort en heb later succesvol de studies Economische
Wetenschappen in Oostende afgerond. Dit is een raad aan iedere jonge renner,
verwaarloos je studies niet en zorg dat je steeds iets achter de hand hebt. Bovendien had
ik een bijkomende moeilijkheidsfactor, tussendoor moest ik thuis nog helpen met de
zaken. Mijn moeder had een kruidenierszaak en mijn vader een wasserij.”

Wat was uw grootste wielermoment?
“Zonder twijfel het Wereldkampioenschap 1981 in Praag in het voormalige
Tsjechoslowakije toen ik, na het Italiaanse Ostuni, voor de 2de maal het wielerpeloton het
nakijken gaf. Volgens de pers was ik afgeschreven voor dit kampioenschap en had ik
mijn beste jaren gehad. Met deze spurtoverwinning heb ik ze lik op stuk gegeven en heb
nog 5 jaar verder gedaan met het profwielrennen”.

Als je rondneust in uw rijkelijke palmares. Wat is dan toch de grote leemte?
“Ik had toch graag de Ronde van Vlaanderen willen winnen. In 1977 had ik er de benen
voor maar toen verhinderde Monsieur Paris-Roubaix en de UCI mijn gloriemoment door
me uit koers te zetten wegens een zogenaamde onreglementaire fietswissel op de
Koppenberg.”

Je blijft, nu nog altijd, verbonden aan het wielerwereldje. Maar je bent nooit
ploegleider geweest. Is dat omwille van bepaalde redenen?
“Je moet begrijpen dat ik tijdens mijn wielercarrière veel weg van huis geweest ben. Met
een job als ploegleider is het weer van dat. Bovendien moet je je van alles aantrekken en
biedt het nog meer stress dan vroeger”.

Een onderwerp dat altijd terugkomt bij het wielrennen is doping, wat is uw houding
daar tegenover?
“Een mening over doping heb ik niet echt, want geen enkele persoon kan een correcte
beschrijving of definitie geven van doping. Wat mij wel stoort is dat de wielersport altijd
geassocieerd wordt met doping. Zie maar naar de voorbije Olympische Spelen in China
waar er niet direct over de wielerwedstrijd wordt gepraat maar wel over allerlei
dopingverhalen. Er is dus een fixatie tegenover de wielersport. Andere sporten zoals
zwemmen met de nu al legendarische Michael Phelps wordt minder met vragende
blikken bekeken.” De oorzaak van dit fenomeen is volgens Freddy: “Wielrennen is een
sport die dicht bij de mensen staat, het is voor de gewone man en iedereen kan er gratis
naar gaan kijken. Hoe dichter de mensen bij een sport staat hoe meer er wordt over
gesproken en hoe meer bekritiserende blikken er zijn.”

Doe je nog steeds aan sport?
“Bedsport hoort er inderdaad nog altijd bij, nee, serieus, ik fiets af en toe een beetje maar
meer op een recreatieve manier Ondertussen geniet ik van het landschap.”

Na vertegenwoordiger van het Zwitserse wielergigant Assos, een passage van 6 jaar
PR-manager in het Roeselaarse Wielermuseum ging Freddy op 1 februari 2008 in
het Centrum Ronde van Vlaanderen te Oudenaarde aan de slag. Wat houdt de job
precies in?
“Net als in Roeselare ben ik PR-manager en zorg voor het onthaal van de bezoekers.
Voor het eerst in het bestaan van het Centrum worden er ook rondleidingen gedaan die ik
verzorg. De PR-functie (public relations) houdt in dat het Centrum bekend wordt gemaakt
op alle mogelijke manieren. Mensen moeten namelijk weten wat er te zien, te beleven en

te doen valt. Niet alleen bezoekers zijn een doelgroep, maar steeds meer bedrijven vinden
hun weg naar het Centrum. Via verschillende formules kunnen zij de seminarieruimte of
de tentoonstellingszaal huren en dit gecombineerd met een bezoek aan het
belevingsmuseum. Op zakelijke bijeenkomsten probeer ik bedrijfsleiders te overhalen om
eens op een andere locatie bijvoorbeeld vergaderingen te organiseren. Sommigen nodigen
mij dan ook uit op hun feestjes waar ik dan ook contacten met anderen leg.”
Tot slot, waarom moeten de Vrije Wielertoeristen van Geluveld komen naar het
CRVV?
“Als je van het wielrennen houdt, komt iedereen automatisch wel eens in de Vlaamse
Ardennen terecht en op zijn weg komt men wel het Centrum Ronde van Vlaanderen
tegen.”

Nog even een glimp op zijn palmares
Persoonlijk palmares:
Freddy Maertens trapte op 13 februari 1952 zo hard op het vruchtwater van zijn moeder
dat hij het kleine gaatje vond waar hij naar buiten sprintte. Toen was het al een winnaar
want met zijn verkooptalenten leurde hij allerlei kranten aan de zeedijk van
Lombardsijde. Op 10 november 1973 gaf hij zijn blazoen extra glans door te huwen met
zijn grote liefde Carine. Omdat hij op persoonlijk vlak ook zo snel het gaatje zag
resulteerde een nachtelijke koppeltijdrit tot een overwinning met dochter Romy tot
gevolg. Onlangs is Freddy peter geworden van zijn kleindochter Anna-Nina.

Wielerpalmares:
2 x wereldkampioenschap ’76 & ’81, Belgisch kampioenschap ’86, 3 x groene trui Tour
de France, 8 ritzeges in één Tour de France ’76 (13 in totaal), eindwinnaar Ronde van
Spanje ’77 (met 13 overwinningen), 9 klassieker: Parijs-Tours, Kampioenschap van
Zurich, Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem, Parijs-Brussel, E3 Prijs Harelbeke, Omloop
Het Volk, Brabantse Pijl.

Wilt u het Centrum Ronde van Vlaanderen bezoeken?
Het CRVV is dagelijks open van 10u-18u (maandag gesloten), surf zeker eens op
www.crvv.be

Schrijf deze zaken alvast in uw nieuwe agenda 2009.

zondag 15 februari
zondag 22 februari
donderdag 26 februari
zondag 28 juni
zaterdag 11 juli
zondag 12 juli
dinsdag 14 juli
zaterdag 18 juli
zondag 19 juli
zondag 16 augustus
dinsdag 1 september
vrijdag 18 september
zaterdag 19 september
zondag 8 november
zaterdag 21 november

Algemene Ledenvergadering Café ’t Hoekske
Groepsfoto + opening van het Café ’t Hoekske
nieuwe seizoen
Voorjaarsrit
Café ‘t Hoekske
Jaarlijkse barbecue
OC ’t Gelevelt
Geluvelds Weekend VTT
Café ’t Hoekske
Geluvelds Weekend VTT
Café ’t Hoekske
Midweek 1
Café ’t Hoekske
Geluvelds Weekend cyclo
Café ’t Hoekske
Geluvelds Weekend cyclo
Café ’t Hoekske
Familiefietstocht (onder voorbehoud)
Midweek 2
Café ’t Hoekske
Midweek 3
Café ’t Hoekske
Kermisrally
Café ’t Hoekske
Algemene Ledenvergadering Café ’t Hoekske
Clubsouper
OC ’t Gelevelt

09u30
08u00
09u-18u
12u00
08u
08u
09u-18u
06u30-15u
07u-12u
09u-18u
09u-18u30
07u30-15u
09u30
19u

De georganiseerde fietstochten blijven onveranderd.
In deze kalender kunnen er nog evenementen op een latere fase worden bijgeplaatst.

Vrije Wielertoeristen (VWT) Geluveld
Secretariaat:
Oude Komenstraat 16
8980 Geluveld
Tel: 057 46 75 17
GSM: 0477 72 68 39
(Tot halfweg 2009: Oude Zandvoordestraat 11, 8980 Geluveld, 057 46
72 63)

E-mail: vwtgeluveld@gmail.com
Rekeningnummer

850-8124581-53

Aansluitingsnummer BBR

86/10

Aansluitingsnummer Leiedal

02

Nieuwsbrief?: stuur een mailtje naar vwtgeluveld@gmail.com
of surf naar www.geluveld.com

