
1991 
Eerste nummer. 
Op 17 maart 1991 is het eindelijk zover, de nieuwe telg in het wielertoerisme begint aan zijn 
eerste kilometers op de fiets. Na een jarenlange koestering om een eigen wielerclub op te 
starten lukte het de tenoren van de Omloop van Groot-Zonnebeke om dit te voltooien. 
Wat volgde was een prachtige club die toen en nu nog altijd een groot aanzien heeft en enorm 
populair is bij de wielertoerist die graag een mooie rit meepikt. 
VWT Geluveld was geboren…. 
 
 
 
 
 
 
De enthousiaste ini- 
tiatiefnemers was  
Zénon Schoore die sec-
retaris-penningmeester 
was. De andere be- 
stuurleden en enthou- 
sialingen waren Noël 
Schoore, Albert Lief- 
ooghe, Roger Deleye. 
De voorzitter werd 
André Verhaeghe. 
Allemaal waren ze af-
komstig uit Geluveld. 
Meteen liet de club 
zicht inschrijven bij de 
BBR (Bond voor Rij- 
wielertoerisme). 
De contactpersoon was 
tevens ook Zénon 
Schoore. 
 
 
 
 
Voor de start van het eerste seizoen werd beslist om een clubblad te maken, nl. “De 
Wielertoerist”. Op de kaft van het eerste nummer merk je links bovenaan het allereerste logo. 
Dit logo was een alternatief want 6 maanden later werd een nieuw logo ontworpen en dit logo 
houdt nu nog altijd stand. De letters van het eerste logo staan voor Vrije Wielertoeristen 
Geluveld.  
Op de kaft ziet men ook een foto van Eperlecques, die trouwens verbroederd was met 
Zonnebeke, vandaar dat de rit “Omloop van Groot-Zonnebeke” ook naar Eperlecques ging. 
 
Hieronder ziet men een foto van de allereerste weergave van “De Wielertoerist” en het 
allereerste logo. 
 

 



 
 
Zénon Schoore die iedere keer “De Wielertoerist”opmaakt leidt zijn eerste tijdschrift als zo in: 
 

“Bij het opstarten van een nieuw wielertoeristenclub, past het aan te knopen met een goede 
gewoonte, het uitgeven van een eigen clubblad. 
Een clubblad is de binding tussen de leden onderling en maakt het ons mogelijk uit te groeien 
tot een ware vriendenclub. 
Het ligt in de bedoeling dat iedereen zijn steentje bijdraagt in de volgende nummers. Iedereen 
heeft toch wel het een of ander meegemaakt op de fiets? Schrijf ze op en bezorg ze ons, het 
loont zeker de moeite. 
Je kan er ook terecht met je nieuwe voorstellen en ideeën. In de mate van het haalbare wordt 
daar rekening mee gehouden. 

 



Ook kritiek kan je daarin kwijt. Maar dan wel opbouwende kritiek, want het is gemakkelijk 
iets af te breken zonder iets beters in de plaats te stellen. 
Denk eraan, het wordt voor ieder van ons wel even wennen. We zijn tenslotte allen nieuw 
voor elkaar met onze deugden, maar vooral met onze kleine onhebbelijkheden. 
Weet dat er problemen rijzen; maar problemen zijn er om opgelost te worden, en dat kan 
alleen door te praten onder elkaar, als volwassen mensen in de club zelf. 
Zo denk ik in de eerste plaats aan de hardfietsers! Die zullen het moeilijk hebben de eerste 
weken om zich in te tomen gedurende die paar uurtjes. 
Van de andere kant zijn er minder sterken onder ons. Voor hen wordt het wel even knokken in 
de beginperiode, maar laten ze de moed niet verliezen, denk aan het gezegde: “Oefening baart 
kunst!”Denk er aan, het beter vier maal per week een half uurtje te trainen dan éénmaal per 
week twee uur onafgebroken te fietsen. 
Gunnen we onszelf een jaartje krediet, de tijd om de kinderziekten te overleven. Laten we op 
een bescheiden manier beginnen en geen hersenschimmen najagen. Weet dat grote bloeiende 
clubs er jaren over gedaan hebben om te worden wat ze nu zijn! 
Als we allen samen aan hetzelfde zeel trekken moet het lukken! Zo kunnen we na een 
proefjaar, groeien naar een volwaardige fietsclub. 
Wij wensen u alvast veel fietsgenot. Wij, als stichters willen al het mogelijke doen om te 
slagen. Moge 1991 de start zijn van een vruchtbare wielertoeristenperiode! Dit wensen we u 
van harte.” 
 
De club had twee organisaties: - De omloop Groot-Zonnebeke (200, 130, 75 km):
 dit is nu beter bekend als het Geluvelds Weekend. 
 Ze gaat naar Eperlecques of Bavinchove. 

- Kermisrally (100 km): 
 Ze gaat naar Zoutenaaie. 
 

Tweede nummer. 
Voor het eerst is er een overzicht van het ledenbestand. 
Bailleur Reggy Cloet Roger 
Debrycke Marc Decroos Nicolas 
Deleye Roger Deweerdt Johan 
Liefhooghe Albert Pattyn Steven 
Rambour Chris Rambour Frans 
Schoore Zénon Van Meenen Marc 
Verbeke Roger Schoore Noël 
Verhaeghe André 
 
Er werd ook beslist om een clubuitrusting aan te schaffen. Dit hebben we te danken aan André 
Verhaeghe en Carrosserie Verbeke. 
De clubuitrusting bestond uit een shirt en een vest. Voor beiden betaalt men 1900 BEF. In de 
komende 2 jaar krijgen ze telkens 850 BEF terug. 
 
Er worden twee bekroningen uitgedeeld. Er wordt een kilometer- en een 
regelmatigheidskampioen aangesteld. Voor de regelmatigheid krijgt men per rit 1 punt, bij het 
kilometerkampioenschap telt alleen de teller van de voorrijder. 
 
Ook een nieuw logo werd ingevoerd, hieronder vindt u ze: 



Het nieuwe logo. 
 

Derde nummer. 
Het bestuur leidt dit laatste nummer van het seizoen in als een algemeen geslaagd seizoen. Er 
wordt ook gepraat om de club te evolueren naar een uitstraling naar buiten toe. 
Er wordt nog vermeld dat de club in de loop van het seizoen ook lid is geworden van WTCV 
Leiedal, nadat het al eerder werd van BBR. 
 
Beide kampioenen worden gehuldigd. Marc Debrycke, die nu nog trouwens lid is van de club 
mocht zich uitroepen tot zowel kilometerkampioen, als regelmatigheidskampioen. Maar 
aangezien het reglement in 1991 aangaf dat er geen twee dezelfde kampioenen konden zijn, 
werd de tweede in de regelmaat, namelijk Zénon Schoore regelmatigheidskampioen. 
Hieronder vindt u beide klassementen: 
- Afstandskampioenschap: 1. Marc Debrycke ...................... 1754 km 
 2. Zénon Schoore ....................... 1591 km 
 3. Roger Verbeke ....................... 1532 km 
 4. Albert Liefhooghe ................. 1317 km 
 5. Roger Cloet ........................... 1050 km 
 6. Chris Rambour ................................................ 1029 km 
 7. Nicolas Decroos .............................................. 998 km 
 8. Roger Deleye .................................................. 997 km 
 9. Marc Van Meenen .......................................... 959 km 
 10. Frans Rambour .............................................. 907 km 
 11. Steven Pattyn ................................................ 839 km 
 12. Reggy Bailleur .............................................. 356 km 
 13. Johan Deweerdt............................................. 345 km 
 14. Robert Vandenbussche .................................. 295 km 

- Regelmatigheidskampioenschap: 1. Marc Debrycke ...................... 28 p 
 2. Zénon Schoore ....................... 26 p 
 3. Roger Verbeke ....................... 25 p 
 4. Albert Liefhooghe ................. 22 p 
 5. Roger Cloet ........................... 17 p 
 6. Chris Rambour ................................................ 17 p 
 7. Nicolas Decroos .............................................. 16 p 
 8. Roger Deleye .................................................. 16 p 
 9. Marc Van Meenen .......................................... 16 p 
 10. Frans Rambour .............................................. 15 p 
 11. Steven Pattyn ................................................ 14 p 
 12. Reggy Bailleur .............................................. 7 p 
 13. Johan Deweerdt............................................. 4 p 
 14. Robert Vandenbussche .................................. 4 p 

Enkel cijfermateriaal: Alle leden fietsten samen 13969 km, aan 24,938 km/u. Er was een 
bezetting van 8,7 man per rit en de gereden afstand per rit per man bedraagt 62,473 km. 
 
Ook werd er een clubfeest en een barbecue georganiseerd. 
 
Bijlage uit 1991: 
 



 
 

 
 
 
 
 

Enkele maanden geleden was er een eerste contactvergadering in het O.C. Inmiddels werd er 
met een toeristenclub van wal gestoken. die zondag officieel in hun clublokaal De Kortekeer 
boven de doopvont werd gehouden. Gilbert Verbeke en Jacqueline Deronne aanvaardden het 
peterschap van de toeristenclub, waarvan het bestuur is samengesteld uit: voorzitter André 
Verhaeghe, secretaris Zenon Schoore, bestuursleden Roger Deleye. Albert Liefooghe en Noël 
Schoore. Wekelijks de zondagvoormiddag trekken de Vrije Wielertoeristen er op uit voor een 
gezondheidstochtje van een 80-tal km. Nieuwe leden kunnen zich melden in het clublokaal De 
Kortekeer. (Foto CV) 

Vrije Wielertoeristen stevig in 't zadel 


