
1999 
Eerste nummer 
Inleiding eerste nummer: 
1999 is terug een eind geschoven, de dagen worden wat langer, alleen het weer valt wat tegen, 
maar toch begint de wielermicrobe te kriebelen. Vele onder ons stoppen zelfs niet meer. 
Voor het eerst in het bestaan van de club zullen we er wat anders uitzien. De nieuwe kledij is 
op komst; blauw wit rood. Dit werd mogelijk door de inbreng van onze sponsors, waarvoor 
onze dank Op André Verhaeghe kunnen we zoals in het verleden terug rekenen. Marcel Ovyn 
is onze nieuwe sponsor. Jacqueline staat haar plaats in het bestuur af aan Vercaigne J.P, 
welkom aan boord. Dit wil niet zeggen dat we niet kunnen rekenen op Jacqueline, ze blijft 
zoals in het verleden haar verder inzetten voor de club, waarvoor onze dank. 
Reis Morzine is misschien niet zoals met verwachtte, maar met 13 ingeschrevenen is het toch 
ook niet zo kwaad. Laten we hopen dat het weder meevalt, voor de rest zullen we zelf zorgen. 
Verleden jaar totaliseerden we 31 punten wat betreft West-Vlaamse medailles. Aan de hand 
van deze punten zullen in het jaar 2000 het aantal organisaties per club worden toegekend. 
Iedere club heeft recht op een weekend organisatie. Wie 20 punten heeft, heeft recht op een 
bijkomende organisatie op zondag. Meer dan 40 punten een bijkomend weekend. Vandaar het 
belang van deze punten. 
Laten we terug veel plezier maken, en een grote familie vormen. Met jullie hulp moet dat 
zeker lukken. We wensen jullie veel fietsgenot. 

Het bestuur. 
 
Sponsors van de club: 
Vervoer André Verhaeghe-Malysse 
Café Breughelhof 
 
Het bestuur: 
Voorzitter: André Verhaeghe 
Ondervoorzitter: Marcel Ovyn 
Secretaris en schatbewaarder: Patrick Leman 
Verantwoordelijke wegenaanduidingen fietstochten: Jacques Deschepper en Jean-Pierre 
Vercaigne 
Verantwoordelijke kledij en feest: Noël Schoore 
 
Te onthouden data: 
7 maart 1999: start zondagritten 
23 mei 1999: barbecue in gemeentezaal 
24 tot 31 juli 1999: reis naar Morzine 
29 augustus 1999: familieuitstap 
26 september 1999: laatste zondagrit 
17 oktober 1999: binnen brengen vergunningen BBR nationaal en provinciaal 
10 november 1999: clubfeest in gemeentezaal 
28 november 1999: inschrijving club, BBR, Leiedal 
 
Rally’s: 
Dinsdag 18 mei 1999: Midweekrit I 
Dinsdag 15 juni 1999: Midweekrit II 
Dinsdag 6 juli 1999: Midweekrit III 
Zaterdag 17 juli 1999: Omloop Groot-Zonnebeke 



Zondag 18 juli 1999: Omloop Groot-Zonnebeke 
Zaterdag 25 september 1999: Kermisrally 
 
Leden: 
Bauden Els Bogaert Bert 
Bossaert Roland Cloet Roger 
Dejonghe Gilbert Demunster Emiel 
Demunster Walter Deronne Jacqueline 
Deschepper Jacques Fontaine Stefaan 
Leman Partick Muylle Leona 
Quartier Vincent Schoore Noël 
Vandekerkhove Marnix Van Meenen Marc 
Vanpeteghem Gilbert Vercaigne Jean-Pierre 
Vercaigne Iwein Vercaigne Evelien 
Verhaeghe André Steunend lid : Decoene Jos 
 
 

Tweede  nummer 
Inleiding tweede nummer: 
De feestdagen staan voor de deur, het wielerseizoen 1999 zit erop. Als we eens achter ons 
kijken denk ik dat we mogen tevreden zijn. De bezetting op de zondagritten als op de rally’s 
was goed. Onze organisaties waren dank zij jullie hulp en het mooie weer een succes. 
Voor het jaar 2000 hopen we op de ingeslagen weg verder te gaan. De bedoeling is een echte 
vriendengroep te vormen waar iedereen zoveel mogelijk aan zijn trekken komt, elke suggestie 
is welkom. 
We danken ook van harte onze sponsors, door hen stonden we in het nieuw. 
Daar het volgend jaar een wat speciaal jaar is, namelijk het 15 jarig bestaan, lopen we met het 
gedacht een extra inspanning te doen, namelijk de leden met hun familie uit te nodigen op een 
weekendje Ardennen, waarvan de kas een deel van de onkosten zouden dragen. 
Laten we eerst onze kampioen vieren, een grote proficiat. 

Het bestuur 
 
Millennium wissel bij de Vrije Wielertoeristen: 
Wat bracht ons het afgelopen jaar, een nieuwe sponsor werd gevonden, waardoor het mogelijk 
was in het nieuw te staan. De eerste clubrit werd dan ook een goede gelegenheid om een 
groepsfoto te nemen voor het café van Marcel Ovyn in het bijzijn van onze trouwe sponsor 
André Verhaeghe. 
Overzicht van de organisaties vanuit de club: 
Eerste midweekrit, in de regen, werd een matig succes met 39 deelnemers. De mensen hebben 
wel degelijk reclame gemaakt, want in onze tweede rit mochten we 143 deelnemers 
begroeten, onder een prachtig weertje. Voor een rit in de week in de uithoek van West-
Vlaanderen zeker niet slecht. Onze grootste troef qua organisatie is nog altijd de traditionele 
rit naar de bunker van Eperlecques, die dit jaar dankzij wat parcourswijzigingen langs 
pittoreske wegen aan uitstraling won. Na de rit was iedereen enthousiast over het traject, de 
bevoorrading en de organisatie. Hiervoor onze dank aan alle medewerkers. Over het ganse 
weekend waren er 370 deelnemers, wat ongeveer hetzelfde was als het jaar voordien. Onze 
laatste organisatie, de Kermisrally was terug een schot in de roos. Het parkoer werd wat 
hertekend, de twee omlopen kregen elk een controle. Het mooie weer zorgde ervoor dat we 
een groot aantal deelnemers kregen, 268 vertrekkers. 



Buiten de organisaties op rally gebied hadden we ook de zondagritten. Het gemiddeld aantal 
deelnemers lag wat hoger dan het jaar voordien, maar dit zou nog beter moeten kunnen. Het 
aantal gefietste km’s lag duidelijk hoger alsook het gemiddelde. De laatste zondagrit werd 
afgesloten met een drankje aangeboden door de bestuursleden. 
De progressietochten in het begin van het jaar waren alles behalve geslaagd, de bezetting was 
mager, hierdoor worden deze volgend jaar niet meer georganiseerd. 
Hoe was het op onze feesten? 
De barbecue voor de leden en hun gezin werd bijgewoond door 20 mensen. Was het weer niet 
met ons, de sfeer was opperbest, als ook het aangeboden eten. 
De gezinsfietstocht ging dit jaar naar het Kleine Meer in St Eloois Winkel, mooi weer, weinig 
wind en 18 vertrekkers. Langs landelijke wegen richting Menen waar we een eerste sanitaire 
stop hadden. In het Kleine Meer aangekomen mochten we ons installeren in een mooi 
aangenaam kader, en kon iedereen bestellen wat hem het beste leek. De terugweg was 
opnieuw langs landelijke wegen. In de laatste etappe stond Noël op een bepaald moment niet 
al te goed georiënteerd met zijn auto, dit werd vlug verholpen. 
Morzine 1999 
Dit jaar richtte de club een fietsvakantie in naar Morzine. Maar een beperkt aantal leden 
voelden zich geroepen om de uitdaging in de bergen aan te gaan en er ook voor te zorgen dat 
zijn meereizend gezin er iets aanhad. Dit is goed meegevallen, dagelijks werd er ongeveer 90 
km gefietst. De reis was heel goed voorbereid dankzij Antoon Van Engelandt die een prachtig 
boekje samenstelde, iemand dat de streek door en door kende. 
Na een rit van 870 km arriveerden we op onze bestemming, een prachtig dorpje op een hoogte 
van 720 m. Nog dezelfde dag werd er op de fiets gesprongen, voor een rit naar Avoriaz, het 
bekende skioord. 14 km klimmen, met een strook van 10%. 
Dag twee: rit van meer dan 100 km met de beklimming van de Col du Corbier 1237 m hoog 
en de Col de la Ramaz 1610 m hoog. 
Dag drie: deze rit werd wat ingekort tot een kleine honderd km met de beklimming van de Col 
de la Colombière, 19 km klimmen tot een hoogte van 1618 m. De terugreis naar het hotel was 
ook niet van de poes. Deze dag hadden we een hoogteverschil van 1623 m overwonnen. 
Dag vier: De tol van de beklimmingen eist zijn eerste slachtoffers, slechts een beperkt deel 
van de groep werkt het voorop gestelde programma af. Op het menu staat de Col de Pierre 
Carrée 1843 m hoog en de bekende beklimming van de Col de Joux Plane 1700 m hoog maar 
met een veel hoger stijgingspercentage (8,5%) gereden in een grote hitte. 
Dag vijf: Halve rustdag, de voormiddag is besteed aan de vrouwen, ’s namiddags een korte rit 
met de beklimming van de Col l’Ancrenza 1430 m hoog. 
Dag zes: op deze dag gaan we op verplaatsing naar Flumet. De beklimming van de Cormet de 
Roselend staat op het menu, 39 km klimmen, waarvan 19 km met een gemiddeld van 7% tot 
een hoogte van 1968m het dak van onze reis. Op de terugweg nemen we nog de col de Saisies 
erbij, 14 km klimmen met een gemiddelde van 6,5%. Deze dag hadden we een hoogteverschil 
van 2961m overwonnen. 
Dag zeven: algemene rustdag of liever wandeldag. 
Dag acht: spijtig genoeg de dag dat we huiswaarts moeten, maar vooraleer deze rit aan te 
vangen verplaatsen we ons (met de wagen) een 250 km om L’Alpe d’Huez te bekampen, het 
monument van de Ronde van Frankrijk, 21 bochten, 14 km klimmen om een hoogte van 1020 
m te overbruggen met een steile strook van 11,5% het was de moeite waard. 
De reis werd een succes over de ganse lijn, veel geklommen gelachen en een mooie streek. De 
afwezigen hadden ongelijk. 
 
Het jaar 2000 is in het zicht, een belangrijk jaar voor de club, want we vieren ons 3de lustum 
en het beloofd iets spannend te worden. 



Rangschikking clubkampioenschap: 
1. Bogaert Bert 23 ritten 1428 km 
2. Leman Partrick 22 ritten 1405 km 
3. Vercaigne Jean-Pierre 22 ritten 1379 km 
4. Vercaigne Iwein 18 ritten 1135 km 
5. Cloet Roger 17 ritten 1067 km 
6. Deschepper Jacques 16 ritten 1004 km 
7. Bossaert Roland 12 ritten 810 km 
8. Dejonghe Gilbert 12 ritten 806 km 
9. Quartier Vincent 7 ritten 419 km 
10 Vandekerckhove Marnix 4 ritten 287 km 
11. Van Meenen Marc 2 ritten 93 km 
12. Demunster Emiel 1 rit 38 km 
      Demunster Walter 1 rit 38 km 
      Muylle Leona 1 rit 38 km 
      Vanpeteghem Gilbert 1 rit 38 km 
13. Bauden Els 0 ritten 0 km 
      Fontaine Stefaan 0 ritten 0 km 
Doorheen het seizoen werden door allle leden samen 9985 km gefietst. Wanneer men alle 
ritten fietste kon men maximum 1755 km halen. De gemiddelde snelheid berekend over het 
ganse seizoen is 27,9 km/u. Het hoogste gemiddelde werd gehaald op 26 september 30,6 
km/u. Het laagste was 25,0 km/u. Gemiddelde bezetting per rit is 5,8 leden. Hoogste bezetting 
was 13 leden, de laagste 1 lid. 
 
Rangschikking rallykampioenschap: 
1. Vercaigne Jean-Pierre 8327 km 
2. Leman Patrick 6530 km 
Hadden geen 70% van de clubritten, werden dus niet geklasseerd: 
Deschepper Jacques 10380 km 
Demunster Emiel 8821 km 
Demunster Walter 8750 km 
Vercaigne Iwein 6397 km 
Vanpeteghem Gilbert 6041 km 
Bossaert Roland 5033 km 
Quartier Vincent 4628 km 
Dejonghe Gilbert 4551 km 
Muylle Leona 2726 km 
Vandekerckhove Marnix 1532 km 
Bogaert Bert 1518 km 
 
Trofee’s behaald door onze leden in 1999: 
Bonds Progressie Brevet: 
Reeks A: Jean-Pierre Vercaigne, Jacques Deschepper, Iwein Vercaigne, Patrick Leman. 
Reeks B: Jean-Pierre Vercaigne, Bogaert Bert, Quartier Vincent. 
Reeks C: Iwein Vercaigne, Jacques Deschepper, Quartier Vincent, Patrick Leman. 
Regionaal WTC Leiedal: 
Vincent Quartier 33 ritten 2921 km 
Walter Demunster 18 ritten 2387 km 
Roland Bossaert 25 ritten 2261 km 
Gilbert Dejonghe 23 ritten 2116 km 



Jean-Pierre Vercaigne 22 ritten 2005 km 
Emiel Demunster 24 ritten 1900 km 
Patrick Leman 23 ritten 1889 km 
Iwein Vercaigne 20 ritten 1812 km 
Jacque Deschepper 22 ritten 1810 km 
A1 Club Trofee: 
Jacques Deschepper, Jean-Pierre Vercaigne 
Provenciaal BBR West-Vlaanderen: 
Interclub: Gouden Leeuw: Gilbert Vanpeteghem, Emiel Demunster, Jacques Deschepper, 
Jean-Pierre Vercaigne, Iwein Vercaigne, Demunster Walter. 
Zilveren Leeuw: Patrick Leman. 
Bronzen Leeuw: Muylle Leona, Vincent Quartier. 
Medaille’s West Vlaanderen: 
Walter Demunster, Jacques Deschepper, Iwein Vercaigne, Jean-Pierre Vercaigne, Patrick 
Leman, Emiel Demunster. 
We hebben samen 33,5 punten behaald voor het verder inrichten van onze rally’s. 
Nationaal BBR: medailles 
Walter Demunster, Iwein Vercaigne, Jean-Pierre Vercaigne, Gilbert Vanpeteghem, Leona 
Muylle, Emiel Demunster, Jacques Deschepper, Patrick Leman, Vincent Quartier, Roland 
Bossaert, Gilbert Dejonghe, Marnix Vandekerckhove. 
 
 


