2000
Eerste nummer
Inleiding eerste nummer:
Terug een jaartje ouder en wijzer.
Het afgelopen jaar was een jaar waar we terug een groep vormden en waar gelachen werd.
Daarvoor danken we in de eerste plaats onze sponsors, het bestuur die werd een paar jaar
geleden een te dode opgeschreven club een groep wist te vormen waar ieder zich thuis voelt,
en u leden die er steeds welgemutst bijwaren. Laten we op de ingeslagen weg verder gaan.
Dit seizoen zijn er een drietal leden bijgekomen en is er één afgevallen. De zondagritten
starten op zondag 27/02/2000, om 9 uur bij een van onze sponsors ’t Breughelhof voor een
groepsfoto en een ritje van ongeveer 40 km. Mogen wij vragen om zoveel mogelijk aanwezig
te zijn in clubkledij. Wat betreft de snelheid, deze wordt aangepast aan de zwakste, wel wordt
er naar gestreefd een minimum van 25 te halen. Wanneer de kans zich voordoet om
bijvoorbeeld bij een rally in twee groepen te rijden, wordt dit dan de dag zelf beslist. Er wordt
zoveel mogelijk te samen vertrokken en terug gekeerd.
Onze eerste organisatie is de openingsrit van Leiedal op zaterdag en zondag 4-5 maart met
start en aankomst in het Breughelhof. Op 11 maart richt een van onze sponsors in
samenwerking met de wielertoeristen een eetavond in. De helft van de winsten is voor onze
club, waardoor het mogelijk is nieuwe T-shirts uit te delen.
Uitstap naar de Ardennen, een groot succes niet minder dan elf koppels gaan mee. Op
zaterdag wordt een tocht uitgestippeld door Roland, voor de vrouwen zijn er tal van
wandelmogelijkheden. Laten we hopen dat de weergoden met ons zijn. Ten gepaste tijd zal
verdere informatie volgen.
We hopen dat iedereen aan zijn trekken komt, en verwachten jullie binnenkort. Veel
rijplezier.
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:
27 februari 2000: start zondagritten
8 en 9 april 2000: weekend Ardennen
21 mei 2000: Barbecue
13 augustus 2000: familieuitstap
15 oktober 2000: binnenbrengen vergunningen BBR en Leiedal
12 november 2000: inschrijving club BBR en Leiedal
Clubritten starten de laatste zondag van februarie, maart en april om 8u30.
Clubritten starten vanaf mei tot de eerste zondag van oktober om 8u.

Te onthouden data rally’s: eigen organisaties:
Zaterdag 4 en zondag 5 maart 2000: Openingsrit WTCV Leiedal (30, 55 km)
Dinsdag 16 mei 2000: Midweekrit I (50 km en sterrit)
Dinsdag 13 juni 2000: Midweekrit II (30, 70 km en sterrit)
Dinsdag 4 juli 2000: Midweekrit III (30, 70 km en sterrit)
Zaterdag 15 en zondag 16 juli 2000: Geluvelds Weekend (30, 65, 125, 200 km)
Dinsdag 8 augustus 2000: Midweekrit IV (30, 70 km en sterrit)
Dinsdag 29 augustus 2000: Midweekrit V (50 km en sterrit)
Zaterdag 23 september 2000: Kermisrally (60, 100 km)
Leden:
Bailleur Reggy
Bossaert Roland
Cloet Roger
Delahousse Roger
Demunster Emiel
Deronne Jacqueline
Fontaine Stefaan
Muylle Leona
Quartier Vincent
Vandekerkhove Marnix
Vanpeteghem Gilbert
Vercaigne Iwein
Steunend lid : Decoene Jos

Bogaert Bert
Bossier Jhonny
Dejonghe Gilbert
Demunster Emiel
Demunster Walter
Deschepper Jacques
Leman Patrick
Ovyn Marcel
Schoore Noël
Van Meenen Marc
Vercaigne Jean-Pierre
Verhaeghe André

Tweede nummer
Inleiding tweede nummer:
Vooreerst willen we onze sponsors danken, want door hun inbreng was het mogelijk onze
hobby uit te voeren, nogmaals dank, en hopelijk mogen we nog enkele jaren op jullie rekenen.
Ook dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen, want we mogen fier terug blikken
op het afgelopen seizoen.
Het gemiddelde aanwezigen op de zondagritten groeide met liefst meer dan 30%. Ook de
afgelegde kilometers schoten de hoogte in, het gemiddelde bleef ongeveer hetzelfde. Onze
aanwezigheid op andere rally’s was voorbeeldig. Laten we zo verder werken in een
aangename sfeer waar iedereen aan zijn trekken komt.
We vergeten onze zorgen en wensen iedereen een aangenaam clubfeest toe.
Proficiat aan onze kampioenen.
Het bestuur
Evaluatie:
Het afgelopen seizoen schoot op gang met de openingsrit van Leiedal. In twee dagen mochten
we meer dan 400 deelnemers begroeten, een mooi succes. De midweekritten waren een
wisselend succes. In totaal hadden meer dan 500 deelnemers zich ingeschreven verdeeld over
5 ritten. Onze grote rally viel letterlijk in het water, gans het weekend stonden de sluizen
open, en daarbij mochten we nog afrekenen met grote concurrentie van andere organisatiers,
bijna 200 deelnemers over de twee dagen. Gelukkig was onze kermisrally een groot succes,
mooi weer en meer dan 300 deelnemers, een nieuw record.
Weekend Ardennen

Met liefst 22 mensen trokken we richting Rochehaut, rees vanaf de eerste avond zat de sfeer
erin. Het hotel was proper, rustig gelegen, het eten goed en het bier lekker.
De zaterdag stond er een rit op het programma, met wat vertraging kon men vertrekken, niet
iedereen had zijn schoenen bij, voor een heuvelachtig tocht van 130 km. Na heel wat
inspanningen smaakte de Rochfort nog zo goed. De dames hadden deze dag de streek
verkend. Zondag was de dag van de gezamenlijke wandeling. Veel geluk gehad met het weer,
echt een geslaagde uitstap, dank aan de mensen die instonden voor de organisatie.
Ook de familietocht mocht er zijn. Een vlak parcours uitgestippeld door Roland met twee
goede haltes en smaakvolle boterham op het einde.
Zoals je misschien reeds zou weten zou volgend jaar de weekendrit richting Champagnestreek
gaan. Voor de familie-uitstap zal Gilbert iets op poten zetten. Dit beloofd. Meer nieuws in een
volgend nummer.
Ook dit jaar is het mogelijk terug wintersterritten te rijden. De kilometers tellen mee voor de
brevetten van 2000 en 5000 km.
Rangschikking clubkampioenschap 2000:
1. Bossaert Roland
27 ritten
1974 km
2. Van Meenen Mard
25 ritten
1847 km
3. Vercaigne Jean-Pierre
23 ritten
1746 km
4. Deschepper Jacques
21 ritten
1574 km
5. Dejonghe Gilbert
20 ritten
1512 km
6. Leman Patrick
20 ritten
1465 km
7. Vandenkerckhove Marnix
16 ritten
1208 km
8. Cloet Roger
15 ritten
1179 km
9. Bailleur Reggy
15 ritten
1005 km
10. Vercaigne Iwein
12 ritten
886 km
11. Quartier Vincent
7 ritten
482 km
12. Delahousse Roger
4 ritten
376 km
13. Demunster Emiel
3 ritten
331 km
14. Corevits John
5 ritten
328 km
15. Beyls Frans
5 ritten
314 km
16. Demunster Walter
3 ritten
311 km
17. Bogaert Bert
5 ritten
275 km
18. Vanpeteghem Gilbert
2 ritten
106 km
19. Muylle Leona
2 ritten
86 km
20. Bossier Johny
1 rit
73 km
21. Fontaine Stefaan
0 ritten
0 km
Doorheen het seizoen werden door alle leden samen 17078 km gefietst. Wanneer men alle
ritten fietste kon men maximum 2187 km halen. De gemiddelde snelheid berekend over het
ganse seizoen is 28,2 km/u. Het hoogste gemiddelde werd gehaald op 1 oktober met 31,3
km/u. Het laagste gemiddelde werd gehaald op 27 februari 23,6 km/u. De gemiddelde
bezetting per rit is 7,6 leden. De hoogste bezetting was 9 april met 17 leden. De laagste was
op 17 september met 2 leden.
Rangschikking rallykampioenschap 2000:
1. Deschepper Jacques
11514 km
2. Vercaigne Jean-Pierre
7314 km
3. Bossaert Roland
4415 km
4. Van Meenen Marc
995 km
Hadden geen 70% van de clubritten en werden niet geklasseerd

Demunster Emiel
Quartier Vincent
Demunster Walter
Vanpeteghem Gilbert
Dejonghe Gilbert
Leman Patrick
Vercaigne Iwein
Muylle Leona
Beyls Frans
Corevits John
Bogaert Bert

10109 km
6551 km
6386 km
6050 km
4972 km
4385 km
4330 km
3935 km
2499 km
1232 km
275 km

Trofee’s behaald door onze leden in 2000:
Brevet WTC Leiedal:
Jean-Pierre Vercaigne
36 ritten
3209 km
Jacques Deschepper
33 ritten
2873 km
Gilbert Dejonghe
31 ritten
2873 km
Roland Bossaert
34 ritten
2866 km
Beyls Frans
32 ritten
2499 km
Patrick Leman
26 ritten
2347 km
Walter Demunster
21ritten
2192 km
Vincent Quartier
21 ritten
2074 km
Iwein Vercaigne
23 ritten
2028 km
Emiel Demunster
25 ritten
2018 km
Medaille WTC Leiedal:
Corevits John, Van Meenen Marc
Medaille weekritten:
Vanpeteghem Gilbert
Provenciaal BBR West-Vlaanderen:
Interclub: Gouden Leeuw: Gilbert Vanpeteghem, Emiel Demunster, Jacques Deschepper,
Jean-Pierre Vercaigne, Demunster Walter, Muylle Leona.
Bronzen Leeuw: Vercaigne Iwein.
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.

