WTC Peutie

Over de helft ...
Beste fiets-vrienden,
Ondertussen zijn er al 21 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! Jan Van Hemelrijck is goed op weg om de Van
Hemelrijck trofee in de wacht te slepen en ondertussen zijn er
al 30 startgerechtigden voor het Clubkampioeinschap.
Patrick-Romain-Paul-Alain-Felipe

Volgwagens Augustus – Oktober 2015 ...
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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

Supercups ...
Dit seizoen staan er 8 supercupritten op het programma ingeschreven:
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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
mei tot eind 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…

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.
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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 26 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: 24 oktober 2015. 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 21 november 2015 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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