WTC Peutie

Over de helft ...
Beste fiets-vrienden,
Ondertussen zijn er al 19 zondagritten en maar liefst 5
supercupritten gereden en geloof het of niet, maar we zijn al
over de helft ... De verschillende klassementen krijgen dan
ook meer en meer vorm!
De laatste weken weerhielden DE RODE DUIVELS onze
aandacht ... het virus hield ons vast en sommigen weten er
nog altijd van . Enfin, ondertussen zijn de RODE
DUIVELS weer in het land en kunnen wij ons terug focussen
op het fietsen.
Eind juni nam WTC Peutie voor de eerst keer deel aan de 24 uren fietsen op het circuit
van Zolder, en hoewel er niet echt specifieke verwachtingen of doelstellingen waren,
willen we, bij deze, de renners feliciteren met de mooie prestatie.
WTC peutie eindigde maar liefst
45ste (van de 200 ploegen), en 26ste
van onze categorie (de Ocho’s
oftewel ploegen van 8 renners). 236
rondes werden er in totaal afgelegd
wat overeenkomt met ongeveer 945
km op 24 uren tijd. Snel omgerekend
levert dat een gemiddelde snelheid
van 39 km/h op !!! Tom Meynen was
de snelste van de bende met een
ronde van 5 min 18 sec oftewel bijna
45 km/h !!!
Naast de mooie prestatie en de opgedane ervaring, hebben we vooral een mooi en leuk
weekend beleefd, en willen we iedereen bedanken die aan de 24 uren van Zolder heeft
meegeholpen en die morele, logistieke en/of operationele steun hebben aangeboden.
Patrick-Romain-Paul-Alain-Felipe

Infoblad n°3 : Juli-Augustus

1

WTC Peutie

Volgwagens Augustus – Oktober 2014 ...

Volgwagenchauffeurs ...
Degenen die op de aangeduide dag om één of andere reden niet aanwezig kunnen zijn,
worden verzocht zélf voor een vervangchauffeur te zorgen. Er kan steeds onderling
gewisseld worden, doch gelieve dan wél Paul Van Steenwinckel (0497/44.38.06)
hiervan op de hoogte te brengen.
Probeer dit ook liefst enkele dagen vooraf te regelen en niet tot de dag zelf te wachten
om nog een vervanger te zoeken, want dan wordt de kans om hiervoor nog iemand te
vinden wel erg klein!
Hartelijk dank bij voorbaat
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Supercups ...
Dit seizoen staan er 8 supercupritten op het programma ingeschreven:
Datum

Bestemming

Opmerking

zaterdag 12 april 2014
zaterdag 17 mei 2014

Hageland Route (Averbode)
Ronde van Brabant

Vertrek 10.00 u
Vertrek 08.30 u

zaterdag 31 mei 2014
zaterdag 14 juni 2014
zaterdag 5 juli 2014
zaterdag 2 augustus 2014
zaterdag 13 september 2014

Muur van Geraardsbergen
Eghezée
Tour de Namur
Ronde van Vlaanderen
Zoutleeuw

Vertrek 08.30 u
Vertrek 08.30 u
Vertrek 07.30 u - auto
Vertrek 07.30 u - auto
Vertrek 08.30 u

zaterdag 4 oktober 2014

Clubkampioenschap

Start 14.00 u

Woensdagavond fietsen ...
Sedert enkele jaren zijn de woensdagavondritten een écht succes geworden. Wil je
tijdens de week extra kilometers afleggen, en doe je dit liever niet alleen, kan je vanaf
30 april tot 27 augustus eens een kijkje komen nemen aan het lokaal. Deze ritten
komen niet in aanmerking voor een aanwezigheidsbolletje, dus ook geen verplichting
van clubuitrusting. Hét moment om je nieuwste outfit eens te komen showen…
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Discipline ...
Wij vragen u met aandrang om tijdens de ritten de nodige discipline op te brengen en
de wegcode in acht te nemen. Er dient steeds twee aan twee gereden te worden. Ook
tijdens haltes aan verkeerslichten of kruispunten worden er geen trosjes gevormd, doch
dient de formatie behouden te blijven. Wanneer er gestopt moet worden ingevolge een
defect bij een van de leden, dient de weg vrijgehouden te worden voor de andere
weggebruikers.
Boven op een helling wordt er gewacht op eventuele achterblijvers, zodat deze op een
rustige manier terug aansluiting kunnen krijgen.
Wanneer er gevraagd wordt om te wachten, dient daar ook gevolg aan gegeven te
worden. Denk er trouwens ook aan, dat wanneer we in kleine groepjes uiteenvallen,
waar aanwezig … we op het fietspad moeten rijden!
En “last but not least” vragen we om rekening te houden met de wegkapiteins en
degene die de rit doet een beetje ruimte te geven om vooraan te blijven, om zo
duidelijke afspraken te kunnen maken met de wegkapiteins.

Londerzeel-Blankenberge-Londerzeel
Naar jaarlijkse gewoonte en indien het weer het toelaat, organissert onze
superMECCANO, Eddy Bogaerts, op 19 juli 2014 de rit Londerzeel-BlankenbergeLonderzeel. Een rit van ongeveer 250 km met vertrek in Londerzeel, Broekveld 29 (bij
Eddy) om 7u30.
Diegenen die willen meerijden (op en af, of enkel heen of enkel terug), gelieve een
seintje te geven aan Eddy (eddy.bogaerts@telenet.be of 0477/55.26.86).
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Peutie Kermis ...
Reeds enkele jaren wordt op de zaterdag van Peutie-Kermis het Gildenhuis
opengehouden door WTC Peutie. Dit jaar zullen we opnieuw paraat staan tijdens het
weekend van 27 september vanaf 's middags. Alle leden worden verwacht (niet-leden
natuurlijk ook) om in de loop van de namiddag of avond iets te komen drinken en alzo
de club te steunen.

Spaghettifestijn ...
Jaar na jaar is het spaghettifestijn een succes. En zolang de mensen blijven komen,
blijven wij de lekkerste pieren uit de omgeving koken (met de lekkerste saus)! De
datum van het gebeuren: 25 oktober 2014. We hopen opnieuw te kunnen rekenen op de
massale hulp van de vele leden die ook bij vorige gelegenheden de handen uit de
mouwen gestoken hebben.

Clubfeest ...
Op 22 november 2014 gaat het jaarlijks clubfeest door. Het bestuur verbindt zich ertoe
regelmatig te gaan tafelen en allerhande te proeven, zodat wij u de beste gerechten en
de meest uitgelezen wijnen kunnen voorzetten. Wij verwachten (naar goede gewoonte)
iedereen!!!
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