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Eerste nummer: 
Opening van het zesde seizoen van VWT Geluveld, volgens het bestuur: 
Komen en gaan! 
“Straks starten we ons zesde wielerseizoen! 
Hopelijk is het een beter jaar dan het voorbije seizoen. Op de wekelijkse ritten zullen we 
enkele vertrouwde gezichten moeten missen. Alhoewel?… 
Maar geen nood, enkele nieuwe aanwinsten staan klaar om de vrije plaatsen in te nemen. 
“Het gras is altijd groener aan de andere kant van de heuvels”, maar onze club propageert nog 
altijd het echte wielertoerisme en van koersen op de clubritten kan nooit sprake zijn, jammer 
voor sommigen maar het is nu eenmaal zo. 
Laten we allen samen tonen dat hetgeen we ons tot doel stellen ook haalbaar is! 
Zoals de vorige jaren starten we opnieuw met de “Bonds Progressie Brevetten”. Ieder 
weekend van februari kan u terecht in ons lokaal om ons allen samen geleidelijk aan op gang 
te trekken. 
Met een flink pak optimisme en veel goede wil kan men bergen verzetten! 
Ik wens jullie veel zon en veel fietsgenot!” 
 
Hier volgen nog enkele reglementen uit beide kampioenschappen: 
1. Clubkampioen: - het clubkampioenschap loopt over de periode van de eerste zondag van 

maart tot de laatste van september; 
- degene die in die tijd het grootste aantal km bijen fietste op de 
wekelijkse clubritten is kampioen; 
- bij gelijkheid van punten beslist het aantal aanwezigheden op de 
clubritten. Als dan nog geen afscheiding is, kan in onderlinge 
samenspraak een bijkomende proef ingeschakeld worden of beslist het 
lot. 

2. Rallykampioen: - het rallyseizoen loop van 1 januari tot 15 oktober; 
- wie in die periode het grootste aantal km totaliseert op rally’s en 
fietstochten is rallykampioen; 
- iedere rally moet bewezen worden aan de hand van het afgestempelde 
controleboekje; 
- slechts een rally per dag komt in aanmerking; 
- bij deelname aan een rally in clubverband op zondag mag in geen 
geval andere rallypunten verzameld worden; 
- de rallykampioen moet wel aan 75% van de clubritten hebben 
deelgenomen. 

Ledensamenstelling 1996 (op 01/01/1996) 
Reggy Bailleur Els Bauden 
Roland Bossaert Marc Debrycke 
Roger Deleije Walter Demunster 
Emiel Demunster Patrick Leman 
Albert Liefhooghe Frans Rambour 
Zénon Schoore Gilbert Dejonghe 
Rik Noreilde Rudi Gombeer 
Marnic Vandekerckhove Willy Schoore 
André Verhaeghe 
 

Tweede nummer: 
“Nogmaals een seizoen voorbij! Reeds het zesde! 
Het leek wel een nieuwe start. De oude vertrouwde gezichten aangevuld met enkele 
nieuwelingen. De eerste clubrit kon niet doorgaan wegens het slechte weer. 



Gelukkig vielen de nieuwelingen mee en zijn het aan aanwinsten die de club nieuwe impulsen 
kunnen geven. 
De tijden evolueren en daarom is het misschien noodzakelijk dat een nieuw en dynamisch 
bestuur de fakkel overneemt. 
U weet, de stichters worden een dagje ouder en zijn bereid hun plaats af te staan aan nieuwe 
dynamische krachten die er willen iets moois van te maken. Wie voelt zicht geroepen? 
Nog dit, jammer dat een lid van het eerste uur het liet afweten halverwege het seizoen. Marc 
Debrycke stond me aan de wieg van de club, en was iedere zondag trouw op post. Zijn 
tegenwoordigheid viel niet op wel zijn afwezigheid. Hopelijk zien we hem volgend jaar terug, 
Marc we verwachten u. 
Ondanks het feit dat het ledenaantal slonk, boekten we weer opmerkelijke resultaten wat 
betreft het behalen van trofees en bekroningen, zowel regionaal, als nationaal. 
Een opmerkelijke prestatie leverden de gebroeders Demunster. Emiel en Walter slaagden in 
het permanent Brevet Etappe-tochten en Ronde van België. Zij haalden “goud”. Proficiat aan 
allen en hopelijk volgend jaar beter!!!! 
Aan allen nog een prettig clubfeest en hopelijk zien we elkaar volgend jaar terug met nieuwe 
ideeën om er weer volop tegenaan te gaan!!!” 
 
 
 
 


