1995
Eerste nummer:
Inleiding door het bestuur:
Een eerste lustrum!!!
“Inderdaad, dit jaar zijn we vijf jaar op weg!
Hopelijk zien we elkaar gezond en wel terug na de winterrust (?) en zijn de batterijen
voldoende opgeladen om er tegen aan te gaan. Het zal nodig zijn want de strijd voor de titels
kondigt zich keihard aan.
Prachtig is dit! Als de strijd verloopt in vriendschap en sportiviteit. Een gezonde rivaliteit kan
nooit kwaad.
Nieuw dit jaar is dat er verschillende voorrijders zich gemeld hebben. Het is de bedoeling van
een beurtstelsel in te voeren, met twee voorrijders per clubrit.
Voor wat de clubritten betreft werd het reglement aangepast en daar zal strikt toezicht op
gehouden worden!
Ook nieuw dit jaar is het resultatenbord in het clublokaal. Ieder lid kan iedere zondag zijn
stand in het clubklassement aflezen. Ook klachten kunnen sneller gecorrigeerde worden.
Aan de kandidaat clubkampioen nog dit; “Alle clubactiviteiten zijn verplicht evenals de eigen
organisaties.”
Verder wens ik jullie allen veel zon, veel fietsgenot en veel, veel fietskilometers!!!”
Het bestuur zelf bestaat uit deze mensen:
- Voorzitter en sponsor: André Verhaeghe
- Secretaris en schatbewaarder: Zénon Schoore
- Hulpsecretaris en verantwoordelijke bord: Jacques Deschepper
- Verantwoordelijke kledij: Schoore Noël
- Verantwoordelijke kantine en feesten: Jacqueline Deronne
- Bestuurleden: Roger Deleije en Albert Liefhooghe
Hier volgen de moedige krijgers die het seizoen 1995 starten (01-01-1995):
Reggy Baillieur
Els Bauden
Roger Cloet
Marc Debrycke
Roger Deleije
Emiel Demunster
Walter Demunster
Jacques Deschepper
Remi Legrand
Patrick Leman
Albert Liefhooghe
Frans Rambour
Zénon Schoore
Wim Soete
Marc Van Meenen
Jean-Pierre Vercaigne

Hieronder vindt u de foto op de voorkant van “De wielertoerist”.
De foto werd genomen tijdens de Waalse Pijl 1993.

Tweede nummer:
’T is weer voorbij….
Inderdaad het gaat snel. Weeral een jaar dat voorbij vloog!
Reeds voor de vijfde maal staan we gereed om de respectieve kampioenen in de bloemetjes te
zetten op de jaarlijkse clubfeest.
Wat een jubeljaar had moeten worden is uiteindelijk uitgedraaid op een miskleun, wie ging er
in de fout? Moeilijke vraag, waar niet zomaar een pasklaar antwoord voor is.
Laat iedereen even in eigen boezem kijken en zich de vraag stellen wat of waar het is
misgelopen.
Even dreigde het volledig mis te lopen, maar uiteindelijk kwam alles terug op het juiste spoor
te zitten en zijn we terug vertrokken met nieuwe moed.
Eén zaak hebben we intussen wel geleerd;"ALS ELK LID HET CLUBREGLEMENT
INTERPRETEERT OP DE MANIER DIE VOOR HEM HET VOORDELIGST UITKOMT
DAN GAAT HET ONHERROEPELIJK FOUT!
Of het nu om de clubkledij gaat, het startuur aan het clublokaal of de snelheid op de
clubritten, er is nog altijd maar één interpretatie van het clubreglement mogelijk,zonder te
zoeken naar hiaten of pietluttigheden in het reglement.
Alle strubbelingen bij de seizoenstart ten spijt kregen we dan uiteindelijk toch onze
verschillende kampioenen.
Jean-Pierre en Patrick zaten lange tijd in een verwoede strijd gewikkeld om de titel van
rallykampioen. Maar halverwege het seizoen wist Jean-Pierre de definitieve kloof te maken en
Patrick op een comfortabele achterstand te fietsen. Opgeruimd staat netjes moet hij erbij
gedacht hebben!
Misschien door het feit dat Patrick op twee paarden speelde heeft hij moeten afhaken. Om
uiteindelijk de titel van clubkampioen binnen te halen.
Ook daar leek het op eerste zicht niet zo gemakkelijk te gaan, aangezien hij daar af te
rekenen kreeg met Wim en Marc, die beiden ook in de clinch gingen om de titel van
clubkampioen binnen te rijven.
Wim werd uitgeschakeld door een valpartij en Marc liet het in laatste instantie afweten,
wat Patrick clubkampioen maakte. Aan beide kampioenen hartelijk proficiat van ons
allemaal!!!
Voor wat het behalen van beloningen en medailles in de verschillende disciplines betreft
scoren we opnieuw bijzonder goed(zie verder)
Aan allen die hun steentje daartoe bijgedragen hebben; PROFICIAT !
Zowel regionaal, provinciaal, als nationaal mogen we gerust onze voet naast vele grote clubs
plaatsen.

- Clubkampioenschap:

1. Patrick Leman ..................... 41 p
2. Marc Debrycke ...................... 41 p
3. Zénon Schoore ...................... 37 p
4. Jean-Pierre Vercaigne ........... 32 p
5. Wim Soete ............................. 32 p
6. Roger Deleije .................................................. 31 p
7. Albert Liefhooghe........................................... 23 p
8. Frans Rambour ............................................... 21 p
9. Marc Van Meenen .......................................... 19 p
10. Jacques Deschepper ...................................... 17 p
11. Walter Demunster ......................................... 13 p
12. Els Bauden.................................................... 9 p
13. Emiel Demunster .......................................... 8 p
14. Roger Cloet................................................... 7 p
15. Reggy Bailleur .............................................. 0 p
16. Remi Legrand ............................................... 0 p

In totaal fietsten onze leden 21355 km bij elkaar aan 25,753 km/u.
- Rallykampioenschap:
1. Jean-Pierre Vercaigne ........ 11578 km
2. Patrick Leman ....................... 9893 km
3. Zénon Schoore ...................... 4182 km
4. Marc Debrycke ...................... 3454 km
5. Wim Soete ............................. 1865 km
6. Roger Deleije ........................ 1855 km
Buiten klassement : halen geen 25 clubritten
7. Jacques Deschepper ........................................ 11765 km
8. Walter Demunster ........................................... 5760 km
9. Emiel Demunster ............................................ 5382 km
10. Roland Bossaert ............................................ 2174 km
11. Marc Van Meenen ........................................ 2155 km
12. Albert Liefhooghe......................................... 810 km

In de loop van het jaar werden door de rallyrijders 61149 km bij elkaar gefietst!
Enkele bekroningen:
• Trofee WTCV Leiedal: Marc Debrycke, Jacques Deschepper, Patrick Leman, Zénon
Schoore, Jean-Pierre Vercaigne, Walter Demunster, Emiel Demunster, Marc Van
Meenen.
• Medaille WTCV Leiedal: Marc Van Meenen.
• Medaille BBR West-Vlaanderen W-Vl.: Jacques Deschepper, Patrick Leman, JeanPierre Vercaigne.
• Zilver Leeuw provincie W-Vl.: Marc Debrycke, Zénon Schoore.
• Gouden Leeuw provincie W-Vl.: Walter Demunster, Emiel Demunster, Jacques
Deschepper, Patrick Leman, Jean-Pierre Vercaigne.
• Federale medaille BBR: Jacques Deschepper, Patrick Leman, Zénon Schoore, Marc
Debrycke, Walter Demunster, Frans Rambour, Jean-Pierre Vercaigne, Emiel
Demunster, Marc Van Meenen.
• Medaille 5000 km: Walter Demunster, Emiel Demunster, Jacques Deschepper,
Patrick Leman, Jean-Pierre Vercaigne.
• Bronzen kamwiel: Roland Bossaert, Marnik Vandekerckhove.
• Zilveren kamwiel: Jacques Deschepper, Jean-Pierre Vercaigen.
• Internationale zilveren interlandentrofee: Jacques Deschepper, Jean-Pierre
Vercaigne.

