NIEUWSBRIEF maart 2017
De kop is eraf …
Vorige week maandag zijn we met 41 leden gestart voor de eerste rit. De rit verliep vlot en
iedereen is op een veilige manier terug aan het lokaal geraakt.
Nadien volgde onze openingsreceptie met een honderd tal aanwezigen die een glaasje
dronken op het nieuwe werkjaar en proefden van ons pizza buffet.
Een overwinning van SV Roeselare zou de kers op de taart geweest zijn … maar dat zal
moeten wachten tot nu zondag !

Belangrijke afspraken !
1. Iedereen MOET het aanwezigheidsblad tekenen vóór de rit aanvangt. Zonder de
handtekening kan de secretaris onmogelijk het klassement bij houden.
Kom dus zeker 5 à 10 minuten voor de start van elke rit.
Cecile heeft bovendien steeds versie koffie gemaakt.
2. De ritten starten stipt. Hou de website en onze facebook pagina in de gaten. De starttijden
staan er op en bij last minute wijzigingen wordt dit via FACEBOOK verspreid.
3. Voor jullie eigen veiligheid is het noodzakelijk om steeds per 2 en rechts te rijden . We zijn
geen vliegend peloton op weg naar de eindstreep in Engeland.
4.Volg altijd de richtlijnen van onze wegkapiteins … zij hebben altijd gelijk (tijdens de rit )
5. De volgwagen rijdt mee om jullie bij pech te helpen … zorg dat hij jullie kan volgen en
wacht desnoods bij verraderlijk splitsingen.
De chauffeurs kunnen een helpende hand gebruiken bij het klaarmaken van de wagen bij
de start en ook bij het leeghalen na de rit.
6. We zijn een wielerclub en fier op onze verwezenlijkheden. Laat dit blijken door steeds met
respect in onze clubkledij te rijden .
7. Na de ritten wordt gezellig nagepraat. We leggen normaal € 5,00 in het clubpotje om de
rekening te betalen. Cécile zorgt voor de boterhammen met gehakt of kaas.

Tijdelijke vervanging secretaris Bart Soenen in het bestuur WOT/TRIO
Door familiale omstandigheden moet Bart dit werkjaar even afhaken.
Zijn taken worden in het WOT bestuur overgenomen door Lodewijk Vandemaele.
Bij hem kan je terecht voor het klassement, verzekeringsdocumenten en inschrijvingen.
Bjorn Verhaeghe zal het secretariaat van TRIOCLASSIC voor zijn rekening nemen.

Komende ritten

Zondag 12 maart
Zondag 19 maart
Zondag 26 maart

start
8u30
8u30
8u30

A – ploeg
70 km (Bart D)
80 km (Bjorn V)
85 km (Lander V & Kristof C)

B- ploeg
65 km ( Luk B)
65 km (xxx)
70 km (Rik V)

Zondag 5 april
Zondag 9 april
Zondag 16 april
Maandag 17 april
Zondag 23 april

8u00
8u00
8u00
8u00
7u30

Zondag 30 april

8u00

90 km (Kurt S)
75 km (Tommy D)
100 km (Jan C)
80 km ( xxxx)
100 km ( xxxx)
80 km ( xxxx)
Interclubrit Sportdienst Hooglede
Dwars door de Hoeren
100 km (bestuur)
80 km (bestuur)
100 km (Nick V)
80 km (Dirk S& Henk DC)

Extra wegkapitein A-ploeg
Lander stelde zich al kandidaat om deze taak op zich te nemen. Mochten er nog vrijwilligers
zijn, graag. Jullie taak bestaat er in te zorgen dat onze leden op een veilige manier, rekening
houdende met de geldende verkeersregels en afspraken binnen onze club.

Spaarpotje 2016
In 2016 hebben we in de spaarkas van ons lokaal € 166,70 gespaard.
We zullen dit zeker goed besteden aan enkele traktaten op de speciale ritten.

Speciale ritten 2017
-

Paasmaandag 17/04/2017
Zondag 23/04/2016
Woensdag 05/04/2017
Zaterdag 10/06/2017
Zondag 25/06/2017

-

01/07/2017 – 04/07/2017
Zondag 27/08/2017
Zaterdag 02/09/2017
Zondag 01/10/2017
Zaterdag 7/10/2017
Vrijdag 27/10/2017

Met sportieve groeten,
Het WOT bestuur

Interclubrit met andere wielerclubs van de gemeente
Rit door de Moeren (80 - 100 km)
Start woensdagritten : lokaal om 18 u
Verrassingsrit + familie-etentje avond in Gieitenhove
Patersrit (West-Vleteren, Cassel, Cats, Zwarte, Rode,
Monte- en Kemmelberg)
Buitenlandse reis naar Mettet (chateau K trois)
Stijgende en dalende verrassingsrit
TRIOCLASSIC 2017.
Boemelrit 2017
Sluitingsprijs ’t Hoge Kermis
KAMPIOENVIERING in de Vossenberg (Hooglede)

