
1993 
Eerste nummer: 
Bij de aanvang van het derde seizoen van VWT Geluveld leidt Zénon Schoore en de sponsors 
A. Verhaeghe-Malysse en “Best Car”-Verbeke het nieuwe jaar zo in: 
“Bij dit start van het nieuwe wielerseizoen zou ik dit jaar het jaar van de waarheid durven 
noemen. 
Na twee jaar “proefdraaien” denk ik dat de tijd gekomen is om de club een definitieve 
wending te geven. 
De tijd van de “caféclubs” zoals enkele jaren terug, is voorbij, en de wielertoeristenclubs van 
vandaag zijn geëvolueerd in een totaal andere richting. 
Zoals u merkt valt het rekruteren van nieuwe leden in de onmiddellijke omgeving niet mee en 
daarom denk ik dat we het moeten in een andere richting gaan zoeken. Wij moeten onze 
activiteiten richten naar de omliggende clubs door deel te nemen aan georganiseerde 
fietstochten en rally’s. 
Zonder de clubritten te verwaarlozen op zondagvoormiddag – zij zijn van essentieel belang 
voor de vriendschap – moet het perfect mogelijk zijn beide te combineren. 
Als geoefend wielertoerist moet het toch mogelijk zijn om zaterdag een rally mee te fietsen en 
op zondagvoormiddag deel te nemen aan de clubrit. 
Op die wielermanifestaties komt men in contact met andere clubs en wielertoeristen die om de 
een of andere reden nog niet bij een club zijn aangesloten, het is uit die laatste categorie dat 
we moeten trachten nieuwe leden te werven. 
Terzelfder tijd maken we reclame voor onze eigen organisaties en bewijzen we onze sponsors 
een grote dienst. 
Dit is mijn eigen opinie, u bent volledig vrij er een andere visie op na te houden. 
Het is die optiek dat we uitkijken naar dynamische figuur om tot het bestuur toe te treden om 
de club nieuwe impulsen te geven. 
Intussen wensen we jullie een prettig fietsjaar!” 
 
Dit jaar organiseren de wielertoeristen uit Geluveld 4 organisaties 

• Provinciale bijeenkomst BBR West-Vlaanderen 
Zaterdag en zondag 6-7 maart 
Sporthal Beselare 

• 9 de Omloop Groot Zonnebeke 
Zaterdag en zondag 24-25 juli 
Parochiezaal Geluveld 

• 3 de Kermisrally 
Zaterdag 25 september 
Café ’t Breugelhof Geluveld 

• 2 de sterrit 
Zondag 26 september 
De Kortekeer Geluveld 
 

Tweede nummer: 
De balans halfweg het seizoen 1993 is zeer positief: 
“We kunnen stellen dat de komst van de nieuwe leden een andere wending is gegeven aan de 
club. De snelheid op de clubritten is gevoelig de hoogte ingegaan. Ook de deelname aan 
rally’s en brevetten is sterk toegenomen, wat alleen maar de naam van onze club meer 
bekendheid kan geven. 
Die deelname aan rally’s en brevetten komt ook onze eigen organisaties ten goede voor wat 
betreft het aantal inschrijvingen. 



Ook is er interesse gegroeid voor het behalen van de verschillende bekroningen, zowel binnen 
de BBR, als WTCV Leiedal.” 
 

Derde nummer: 
Hier volgen de resultaten van het seizoen 1993: 
- Clubkampioenschap: 1. Marc Debrycke .................... 2192 km 
 2. Zénon Schoore ...................... 2235 km 
 3. Jacques Deschepper .............. 1857 km 
 4. Roger Deleije ........................ 1812 km 
 5. Patrick Leman ....................... 1693 km 
 6. Jean-Pierre Vercaigne ..................................... 536 km 
 7. Marc Van Meenen .......................................... 1254 km * 
 8. Albert Liefhooghe........................................... 1126 km * 
 9. Roger Cloet..................................................... 912 km * 
 10. Frans Rambour ............................................. 869 km * 
 11. Wim Soete .................................................... 647 km * 
 12. Roger Verbeke .............................................. 501 km * 
 13. Reggy Bailleur .............................................. 316 km * 
 14. Albert Vandenbussche .................................. 0 km * 

* Deze leden haalden de vereiste 75% van de clubritten niet en worden bijgevolg niet 
geklasseerd. 
Jean-Pierre Vercaigne is slechts lid sedert 01/08/1993 en toch haalt hij 75% van de resterende 
clubritten, zodanig dat hij op de 6 de plaats komt in het eindklassement. 
- Rallykampioenschap: 1. Zénon Schoore ..................... 70 p 
 2. Jacques Deschepper .............. 56 p 
 3. Patrick Leman ....................... 34 p 
 4. Marc Debrycke ...................... 28 p 
 5. Marc Van Meenen ................. 26 p * 
 6. Roger Deleije .................................................. 17 p * 
 7. Frans Rambour ............................................... 16 p * 
 8. Albert Liefhooghe........................................... 12 p * 
 9. Roger Cloet..................................................... 8 p * 
 10. Wim Soete .................................................... 8 p * 
 11. Jean-Pierre Vercaigne ................................... 8 p * 
 12. Roger Verbeke .............................................. 4 p * 
 13. Reggy Bailleur .............................................. 3 p * 
 14. Albert Vandenbussche .................................. 0 p * 

* Deze leden haalden de vereiste 75% van de clubritten niet en worden bijgevolg niet 
geklasseerd. 
- Algemeen kampioenschap 1. Jacques Deschepper. 
 
Ondertussen wordt Marc Debrycke nog eens extra in de bloemetjes gezet. Voor Marc is het 
zijn derde titel op rij! Sedert de start van de club drie jaar terug, heeft hij nog geen enkele rit 
op zondag gemist! 
 
Enkel cijfermateriaal: Gedurende het ganse seizoen fietsten alle leden samen 15850 km aan 
een gemiddelde snelheid aan 26,357 km/u, dit is een stijging van 4 km/u bij 1992. 
 
Enkele bekroningen: 

• Trofee WTCV Leiedal: Marc Debrycke, Jacques Deschepper, Patrick Leman, Zénon 
Schoore. 

• Medaille BBR West-Vlaanderen: Jacques Deschepper, Patrick Leman, Zénon 
Schoore. 

• Federale medaille BBR: Jacques Deschepper, Patrick Leman, Zénon Schoore. 
• Medaille compleet toerist: Jacques Deschepper, Zénon Schoore. 
• Onderscheiding bronzen kamwiel: Jacques Deschepper, Zénon Schoore. 



Hieronder vindt u een foto van de kaft van het clubblad “De wielertoerist”. 
 

 
 


