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01- Onze openingsvergadering in het parochiecentrum was een groot succes.  
Nog nooit voorheen waren er zoveel aanwezigen (meer dan 150 !).  Proficiat 
en dank aan alle bestuursmedewerkers die dit alles dank zij hun inzet 
deden slagen, en een speciaal woord van dank aan Herman De Schepper 
voor de prachtige brochure en voor de geslaagde presentatie. 

 
02- Op dit ogenblijk telt onze club reeds 260 aangesloten leden.  Het ziet er 

dus naar uit dat we op een nieuw record afstevenen. 
 

03- Voor de grote ritten van zaterdag 19/3 a.s. zijn er nog een aantal 
afspraken : 

 
a. Voor de gr1 en de gr2 is er een stop voorzien in een café in 

Schoonaarde.  Dat is respectievelijk na ongeveer 92 km en 80 km. 
b. Er is een volgwagen aanwezig (je kan dus iets meegeven), maar die 

kan op heel vele plaatsen niet volgen.  Zorg er dus voor dat je het 
nodige ‘plakgerief’ bij hebt. 

c. Ook bij de gtr is er een stop voorzien.  Ook voor deze rit is er een 
volgwagen. 

d. Vertrek van alle ritten om 08.30 u op de parking ! 
 

04- Dringend : er worden chauffeurs gezocht voor onze volgwagens ! De lijst 
is beschikbaar op internet.  Aarzel niet om je naam in te vullen, en … je krijgt 
er nog eens 2 bierbonnetjes voor.  Zeker met de grote groepen waarmee we 
nu elke zondag zijn, is het hebben van een volgwagen geen overbodige luxe. 

 
05- Sinds de start van het nieuwe seizoen is er uiteraard een nieuw 

wachtwoord voor onze website.  En iedereen kent wellicht al het systeem : 
het is de voornaam van de clubkampioen (met de eerste letter als 
hoofdletter).  Let echter op dit jaar : je moet het ‘krulletje’’ onder de c 
weglaten. 

 
06- Omwille van de veiligheid in de grote groepen waarmee we onderweg zijn, 

vragen wij aan al onze leden dat zij de wegcode naleven, en dat zij enige 
voorzichtigheid aan de dag leggen.  Verwittig voor opduikende obstakels en 
vooral : fiets defensief.  Wij wensen jullie een aangenaam, sportief en veilig 
seizoen toe. 
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