
1992 
Eerste nummer: 
Inleiding van het nieuwe jaar van het toenmalige bestuur: 
“Met een spetterend clubfeest en een verdiende hulde aan de verschillende clubkampioenen 
en verdienstelijke clubleden werd ons eerste seizoen afgesloten en konden wij denken aan een 
tijd van bezinning over het voorbije jaar. 
De winter is in de eerste plaats een periode van rust maar ook een periode om de lege 
batterijen op te laden en te denken aan de toekomst. 
Zoals u verder in dit clubblad zult merken zijn er nieuwe initiatieven genomen, wat betekent 
dat de club leeft! 
Laten we hopen dat ze uwer aller goedkeuring zullen meedragen. 
Het is de bedoeling om gedurende het jaar 1992 ons naar buiten uit te profileren als een 
volwaardige wielertoeristenclub. 
Laten wij allen samen daaraan meewerken tot voldoening van onze sponsors! 
Het is tenslotte het minste wat we kunnen terug geven voor hun financiële steun. 
We wensen u allen een sportief jaar en veel fietsgenot!!” 
 
Voor het eerst zijn er drie bekroningen die verdiend kunnen worden: 
 - Clubkampioen: is degene die op de wekelijkse uitstappen het grootste aantal punten 
verzamelt. 
 - Rallykampioen: is degene die het hoogste aantal km bijeen fietst op georganiseerde 
fietstochten of rally’s. 

- Algemeen kampioen: is degene die in beide vorige klassementen het hoogste 
aantal punten verzamelt. 

 
Voor het eerst in de beperkte geschiedenis van VWT Geluveld, wordt er opgeroepen om 
massaal sterritten te rijden. 
 
Voor de gelegenheid wordt de omslag van het boekje “De wielertoerist” veranderd. Hier volgt 
een korte uitleg bij de foto die men ziet op pagina 2. 
Dit is de fiets waarmee Charles Torrent in 1891 de eerste Parijs-Brest-Parijs won door de 
afstand van 1200 km af te leggen in 70 uren zonder ook maar één ogenblik te slapen! Het is 
tevens de eerste fiets uitgerust met luchtbanden door “Michelin”. 
 
Voor de aanvang van het seizoen 1992 mochten de aanwezige leden zich laten wijden door de 
heer Clarebout, net voor de eerste rit. 

 
Onder een stralende 
voorjaarszon werden 
de plaatselijke 
wielertoeristen 
uitgewuifd door EH 
Clarebout aan de kerk 
van Geluveld, die hen 
een behouden rit en 
jaar toewenste. 
Liefhebbers van het 
stalen ros kunnen nog 
contact opnemen met 
Zenon Schoore, 
Zegestraat 1 
(057)46.72.07. 
 
 

Wielertoeristen trekken de baan op 



 
 

Tweede nummer: 
In het tweede nummer van ‘De Wielertoerist” wordt er geklaagd dat er te weinig jeugd komt 
op dagen op de clubritten. Zowat 11 à 12 jaar later is daar serieus wat verandering ingekomen. 
VWT Geluveld is namelijk uitgegroeid tot vrij jonge club, met een 6-tal leden onder de 18 
jaar! 
Dit is veruit het meest belangrijk te vermelden nieuws in het tweede nummer van het 
clubblad, naast de talloze nieuwtjes. 
 

Derde nummer: 
Afsluit van het seizoen door het bestuur: 
“Zo, ons tweede seizoen zit erop! Was het iets minder wat betreft de bezetting op de 
wekelijkse uitstappen, het was daarom niet minder prettig. Het bijzonderste is dat we blijven 
bestaan, en als we de geruchten mogen geloven kunnen we de toekomst hoopvol tegemoet 
zien. 
Inderdaad er bestaat een grote belangstelling van fietsers buiten de club die wensen toe te 
treden. Afwachten maar wat het wordt. 
Was de bezetting minder op de uitstappen dan kunnen we met genoegen vaststellen dat de 
interesse groeit voor deelname aan rally’s en georganiseerde tochten. Mooi zo! Dat stemt ons 
hoopvol voor de toekomst! 
Eerst nog lekker feesten op het jaarlijkse clubfeest en huldiging van de verschillende 
kampioenen, daarna kunnen we opnieuw de batterijen opladen voor het nieuwe seizoen. 
Maar er opnieuw een spetterend nieuws van!” 
 
Hier volgen de schitterende resultaten van het voorbije seizoen: 
- Clubkampioenschap: 1. Marc Van Meenen ............... 30 p (1975 km) 
 2. Zénon Schoore ...................... 30 p (1852 km) 
 3. Marc Debrycke ...................... 30 p (1934 km) 
 4. Roger Verbeke ...................... 27 p 
 5. Roger Deleije ........................ 23 p 



 6. Albert Liefhooghe........................................... 19 p 
 7. Roger Cloet..................................................... 15 p 
 8. Wim Soete ...................................................... 14 p 
 9. Frans Rambour ............................................... 13 p 
 10. Robert Vandenbussche ................................. 10 p 
 11. Reggy Bailleur .............................................. 8 p 
 12. Chris Rambour .............................................. 5 p 
 13. Nicolas Decroos ............................................ 4 p 
 14. Steven Pattyn ................................................ 1 p 
 15. Johan Deweerdt ............................................ 0 p 

- Rallykampioenschap: 1. Zénon Schoore ..................... 1809 km 
 2. Marc Van Meenen ................. 1531 km 
 3. Marc Debrycke ...................... 709 km 
 4. Roger Verbeke ...................... 685 km 
 5. Roger Deleije ........................ 470 km 
 6. Frans Rambour ............................................... 460 km 
 7. Wim Soete ...................................................... 425 km 
 8. Albert Liefhooghe........................................... 255 km 
 9. Reggy Bailleur ................................................ 50 km 
 10. Roger Cloet ................................................... 50 km 
 11. Robert Vandenbussche ................................. 50 km 
 12. Chris Rambour .............................................. 0 km 
 13. Nicolas Decroos ............................................ 0 km 
 14. Steven Pattyn ................................................ 0 km 
 15. Johan Deweerdt ............................................ 0 km 

- Algemeen kampioenschap: 1. Zénon Schoore ..................... 40 p 
 2. Marc Van Meenen ............... 39 p 
 3. Marc Debrycke ..................... 38 p 
 4. Roger Verbeke ...................... 34 p 
 5. Roger Deleije ........................ 32 p 
 6. Albert Liefhooghe........................................... 28 p 
 7. Frans Rambour ............................................... 27 p 
 8. Wim Soete ...................................................... 27 p 
 9. Roger Cloet..................................................... 25 p 
 10. Reggy Bailleur .............................................. 22 p 
 11. Robert Vandenbussche ................................. 21 p 
 12. Chris Rambour .............................................. 18 p 
 13. Nicolas Decroos ............................................ 16 p 
 14. Steven Pattyn ................................................ 14 p 
 15. Johan Deweerdt ............................................ 12 p 

Door het feit dat men slechts in één categorie kampioen kan fietsen is de algemene kampioen: 
Marc Debrycke. 
Enkel cijfermateriaal: De leden fietsten te samen 12787 km aan een gemiddelde snelheid van 
22,866 km/u. Er was een gemiddelde bezetting per rit van 7 fietsers. 
 
Hieronder vindt u nog een foto van de huldiging van de drie kampioenen. 

Met de winter voor de deur, brachten de leden van De Vrije Wielertoeristen hulde aan 
de kampioenen. In het afgelopen seizoen werden er 12787 km bijeengefietst door de 
leden. In het clubkampioenschap verzamelde Marc Van Meenen 30 p. en fietste hij 
1975 km bijeen. In het rallykampioenschap fietste voorzitter Zénon Schoore zich op de 
eerste plaats met 1809 km. In het eindklassement ging de trofee naar Marc Debrycke 
met 38 p. (Six) 
 

Kampioenenviering bij De Vrije Wielertoeristen 

 



 


