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VVOORWOORD 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en net zoals vorig jaar trappen 
we dit af met het ontbijt op zondag 3 maart gevolgd door een korte rit. De 
afgelopen winter kunnen we moeilijk beschouwen als fietsvriendelijk. Ofwel 
was het koud (en te gevaarlijk) ofwel te nat om te gaan fietsen. De meeste 
onder ons zullen dus een beperkt aantal kilometers in de benen hebben. De 
eerste ritten zullen dan ook in een gematigd tempo gereden worden om ie-
dereen toe te laten terug in zijn ritme te komen. 

Belangrijk is ook dat de fietsen in orde zijn. De afgelopen periode was per-
fect om zijn fiets terug in orde te zetten indien dit nodig was. Net zoals dat 
geldt bij een wagen rijdt een goed onderhouden fiets beter en is veiliger. Qua 
veiligheid roepen we alle leden op om het verkeersreglement na te leven, en 
dit niet alleen voor de eigen veiligheid maar ook voor de veiligheid van de 
anderen. Op tijd mekaar verwittigen voor putten in de weg, tegenliggers,… is 
geen overbodige luxe. 

Net zoals vorig jaar worden er een aantal ritten buiten het normale program-
ma gepromoot, zoals de Parel van het Pajottenland, de Etixx Classic,… Hoe-
wel geen clubactiviteit wordt dit toch ondersteund door de club. Dit laat de 
leden toe om een aantal ritten te verkennen in andere regio’s van het land. 

Het Geuzenweekend gaat dit jaar later door dan gewoonlijk namelijk in het 
weekend van 21 juni. De redenen hiervoor zijn de verkiezingen, de beschik-
baarheid van het hotel en de examens voor leden met kinderen. Gezien de 
beperkte beschikbaarheid van kamers vragen wij aan de leden om zich zo 
vlug mogelijk in te schrijven. Qua locatie zal dit zoals vorig jaar plaatsvinden 
in Hotel “Oude Abdij” te Lo-Reninge. Meer info over het weekend zijn terug 
te vinden in dit clubblad. 

Tot slot zouden we nogmaals een lans willen breken voor de eigenheid van 
onze club. Daarom vragen wij dat de clubkledij wordt gedragen bij officiële 
ritten, dat de leden zich houden aan het clubreglement en aan het verkeers-
reglement. 

Het bestuur. 
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BESTUURSLEDEN 

Cornel Troykens 
Secretaris 
Rumoldusstraat 24 
1703 Schepdaal 
02/569 56 57 
0476/23 23 28 

Gilbert Wellemans 
Penningmeester 
St.-Alenalaan 17 B2 
1700 Dilbeek  
0495/59.39.66 

Jacques Van Lent  

Bestuurslid 
Kerkweg 10   
1703 Schepdaal 
02/569.64.78 
0478/81.29.42 

Alex Lannoo 
Bestuurslid 
Galgestraat 11  
1703 Schepdaal 
0471/82 04 16 

Jan Schoukens 
Bestuurslid/ kledij 
Lostraat 16 
1703 Schepdaal 
0475/50 02 50 
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INFO 

Fietskledij kan afgehaald worden bij Jan Schoukens 

Marktplein 3   

17O3 Schepdaal  

Dit alleen op afspraak 

0475/500 250 

Jan.schoukens@verz.kbc.be 

 

3 maart:    Ontbijtbuffet om 8u30 

19 mei: Rit van 140 km  voor de mannen 

21-22-23 juni:   Geuzenweekend  

21 juli: Vrouwen naar Scherpenheuvel 

11 en 12 oktober: Eetfestijn 

27 oktober: Sluiting seizoen bij Kuiper 

10 november: Ledenfeest  in De Rare Vos 
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VHUISREGLEMENT 

Algemeen 

· Ieder lid van W.T.C. De Geuzen verklaart dit reglement te kennen en na 
te leven.  

· Het lidgeld voor 2019bedraagt €85.00 een tweede lid van het gezin, wo-
nend op hetzelfde adres, betaalt € 53.00 

· De VWB-aansluiting en verzekering zijn in dit lidgeld inbegrepen, alsook 
5 kaarten van € 5  voor ons eetfestijn in oktober.   

· Ieder lid van W.T.C. De Geuzen betaalt dit lidgeld ongeacht het feit of hij 
of zij verzekerd is via een ander systeem of wielerbond. Wie al verzekerd 
is bij de VWB betaalt € 53.00. 

· Leden die door hun gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) de club scha-
de toebrengen, kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen 
worden. 

· Wie niet aangesloten is bij de club mag drie maal proefrijden. Nadien 
wordt verondersteld dat men zich laat aansluiten bij de club. 

· Ieder lid moet op de hoogte zijn van de wegcode voor wielertoeristen 
(staatsblad art. 43bis) en er zich ten allen tijde naar schikken. Ook de 
andere wegcodes dienen gerespecteerd te worden. 

· Het is duidelijk dat bij ongevallen, veroorzaakt door niet-naleving van de 
verkeersregels, de betrokken personen zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun gedrag en voor de gevolgen ervan. 

· Koersen is bij georganiseerde ritten altijd verboden. Wij zijn wielertoeris-
ten en geen wielrenners. 

· Vanaf 2003 kunnen wielertoeristen gecontroleerd worden op het ge-
bruik van stimulerende middelen. Dit gebeurt door onaangekondigde 
controles door het dopingbusje van de Vlaamse Gemeenschap. 

· Wij vertrekken altijd aan de Sporthal in Schepdaal.  
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· Per ploeg zijn er wegkapiteins die de rit uitstippelen. Zij waken over het 
goede verloop van de rit. De wegkapiteins zijn geen “gendarmen” en wa-
ken enkel over de goede gang van zaken in het belang van de groep. Zij 
kunnen op elk ogenblik hun rit wijzigen. Indien er geplast wordt gebeurd 
dit steeds rechts van de baan.   

· Ieder lid houdt zich aan het tempo van de ploeg waarin hij meerijdt. 

· In 2019  zijn de ploegen als volgt bepaald:  

 

Bij aankomst van de rit wordt er niet gespurt. Het beeld dat een buiten-
staander zich vormt van een fietsclub, is de manier waarop er vertrokken en 
aangekomen wordt. Het is duidelijk dat een aankomst in groep een ander 
beeld geeft dan een groep die druppelsgewijs aankomt. Ook naar de spon-
sors toe is dit niet onbelangrijk. Tijdens de rit mag er op een helling doorge-
reden worden; op de top wordt er gewacht om daarna in groep verder te 
rijden. 

Ploegnaam Gemiddelde snelheid 

Tempo mannen ± 28-30km/u 

Cyclo mannen ± 25-27km/u 

Cyclo - Duo’s ± 20-22km/u 

Sportiva’s dames ± 18-20 km/u 

Toeristen dames ± 16-18 km/u 
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KLEDIJ EN PUNTEN 

Wij vragen alle leden van de club bij de officiële ritten die op de kalender 
staan in de clubkledij te rijden, clubtrui en clubbroek, en dit als engage-
ment naar onze sponsors toe. 
 
· De wegkapiteins hebben een aanwezigheidslijst bij waarop ieder aanwe-

zig lid - in clubkledij en ¾ van de rit meerijdt - vermeld staat en bijgevolg 
een punt bekomt. Dit geldt voor alle ritten die op de kalender staan. Wie 
door pech de rit niet kan verder zetten, heeft recht op zijn punt. Wie als 
lid met de volgwagen rijdt, heeft ook recht op een punt. 

Clubkorting 

· Per gereden rit vermeld op de jaarkalender, wordt er één punt toege-
kend. 

· Aan het einde van het wielerseizoen, wordt een clubkorting uitgekeerd 
in functie van het aantal verdiende punten. 

Het bestuur is bevoegd om ten alle tijde het huisreglement te wijzigen of 
aan te passen. Aanvullingen of wijzigingen zullen ten gepaste tijde meege-
deeld worden. 
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FIETSEN IN GROEP 

Artikel 43bis. Fietsers in groep 

43bis.1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 fiet-
sers. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld 
door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers 
mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins 

43bis.2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten 
hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en 
zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaar-
de dat zij gegroepeerd blijven. 

43bis.2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van 
ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één bege-
leidende auto is, moet deze de groep volgen. 

43bis.2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins, zijn de be-
palingen van artikel 43bis3.3.1° en 2°van toepassing. 

43bis.3.1. De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 
deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen 
bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij 
gegroepeerd blijven. 

43bis.3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van 
ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto. 

43bis.3.3. 1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. 
Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de 
linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in 
zwarte letters op de gele strook, het woord "wegkapitein". 

43bis.4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de  
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rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rij-
stroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van 
een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag ne-
men. 

 

2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslich-
ten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen 
stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip 
van de twee begeleidende voertuigen oversteekt. 

43bis.4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de 
rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rij-
stroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van 
een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag ne-
men. 

 

 

.SCANSYSTEEM VWB-CLUBS 

De VWB vraagt aan alle leden om via de VWB-website hun rijksregisternum-
mer door te geven.  

Inrichters van VWB-proeven de kans geven om deelnemers in te schrijven 
met de identiteitskaart  ( zonder voorlegging van de VWB-lidkaart) 

Uw Rijksregisternummer wordt gecodeerd opgeslagen en is absoluut bevei-
ligd. Doen dus ! 
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Vertrekplaats 
 

De vertrekplaats van W.T.C. De Geuzen is aan de sporthal te Schepdaal.  
Om het vertrek aan de sporthal overzichtelijk te laten verlopen, werd beslo-
ten om vanaf de sporthal in afgescheiden groepen te starten. Daarom wordt 
per ploeg verzameld aan de sporthal en pas na het startsein van de respec-
tievelijke kapiteins vertrekt iedere ploeg voor zijn rit vermeld op de kalender. 

Vertrekuren 

In maart en oktober wordt voor de zondagsritten vertrokken om 9u aan de 
sporthal. In de andere maanden van het seizoen wordt dit startsein ver-
vroegd naar 8u30. Indien vroeger dan 8u30 vertrokken wordt, zal dit uitdruk-
kelijk vermeld staan in de kalenders van de betrokken ploegen.  

Iedere dinsdag en donderdag wordt er in groep vertrokken om 13u en dit 
zowel voor de mannen als de vrouwen. 

De vertrekuren voor brevetten of andere uitstappen worden uitdrukkelijk ver-
meld in het clubblad. Wilt u niet voor verrassingen komen te staan, dan kijkt 
u best de kalender van uw ploeg goed na! 

ONZE KAPITEINS 

Vrouwen :  Cyclo-Duo’s:    Leoana Biesemans 

                                               Paul Gisgand 

                    Sportiva’s:        vakant 

                    Toeristen:         Gabriëlle  Van der Voorde 

Mannen :   Tempo’s:          Cornel  Troykens 

                                              Jean-Pierre Wellemans 

                    Cyclo’s:             Jacques Van Lent 

                                              Ghislain Van Den Bogaert 
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C O N F I S E R I EC O N F I S E R I E   

C A N D Y  M A R YC A N D Y  M A R Y  
 

 Brusselstraat 28 

 1740 Ternat 

 Tel: 02/582 83 05 
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PROGRAMMA  DUO’S 

Wegkapiteins: Leona Biesemans en Paul Gisgand 

Zondag   03 Openingsrit   40 km 

Zondag  10 Herfelingen  50 km 

Zondag 17 Galmaarden   50 km 

Zondag 24 Pevenage         50 km 

Zondag 31 Napoléon  50 km 

    

    

Maart - vertrek  9u 

Zondag  07 Mark    60 km 

Zondag  14 Tollembeek 60 km 

Zondag 21 Viane              60 km 

Maandag 22 Rebecq    60 km 

Zondag  28 Vollezele   60 km 

    

April - vertrek  8u30 
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Ninoofsesteenweg 980 
1703 Schepdaal 
Tel/fax: 02/569.29.92 
BTW: 0748.342.330 
E-mail: slagerijdemunck      
@skynet.be 

 

Ninoofsesteenweg 980 
1703 Schepdaal 
Tel/fax: 02/569.29.92 
BTW: 0748.342.330 
E-mail: slagerijdemunck      
@skynet.be 

 

 

SERPLAST  

Kantel- en sectionale  poorten 

Servranckx Leopold  

 

Privé:  

Geraadsbergsestraat 15 

1703 Schepdaal 

Tel/Fax: 02/569 22 31 

 

  

   

Ninoofsesteenweg 980 
1703 Schepdaal 
Tel/fax: 02/569.29.92 
BTW: 0748.342.330 
E-mail: slagerijdemunck@skynet.be     
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PROGRAMMA  SPORTIVA’S 

Wegkapiteins: vakant 

Zondag   03 Rit in Pajottenland 40 km 

Zondag  10 Rit in Pajottenland 40 km 

Zondag 17 Rit in Pajottenland 40 km 

Zondag 24 Rit in Pajottenland 40 km 

Zondag 31 Rit in Pajottenland 40 km 

    

    

Maart - vertrek  9u 

Zondag  07 Rit in Pajottenland 45 km 

Zondag  14 Rit in Pajottenland 45 km 

Zondag 21 Rit in Pajottenland 45 km 

Maandag 22 Rit in Pajottenland 45 km 

Zondag  28 Rit in Pajottenland 45 km 

           

April - vertrek 8u30 
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PROGRAMMA  TOERISTEN 

Wegkapiteins: Gabriëlle Van der Voorde 

Zondag  03 Neerpede 20 km 

Zondag 10 Asbeek 30 km 

Zondag 17 Gooik  30 km 

Zondag 24 Mollem  35 km 

Zondag 31 Beert 35 km 

    

    

Zondag  07 Denderleeuw  35 Km 

Zondag 14 Kester 35 km 

Zondag 21 Halle  35 km 

Maandag 22 Ninove    40 Km 

Zondag 28 Affligem          40 km 

    

April - vertrek 8u30 

Maart - vertrek  9u 
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WEL EN WEE 

-Op 23 januari overleed Eli Beck  zoon van Christiane Wybouw.   

 Onze oprechte deelneming. 

***** 

 -JP Wellemans en Wiske De Gieten herstellen van een operatie  . 

Wij wensen JP en Wiske een spoedig herstel toe. 

***** 

-We verwelkomen in onze club André Geeroms. 

Welkom en veel fietsplezier André. 
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PROGRAMMA  TEMPO’S 

Wegkapiteins:  Cornel Troykens  - Jean-Pierre Wellemans 

Zondag   03 Openingsrit  50km 

Zondag  10 Zandbergen 70 km 

Zondag 17 Quenast  75 km 

Zondag 24 Bever   75 km 

Zondag 31 Viane  75 km 

    

    

Maart - vertrek  9u 

Zondag  07 Deux  Acren      83 km 

Zondag  14 Thoricurt  85 km 

Zondag 21 Malderen 80 km 

Maandag 22 Steenkerque   85 Km 

Zondag  28 3 Torens            85 Km 

    

April - vertrek 8u30 
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CAFE DE WIJNDRUIF 
Ninoofsesteenweg  995 

1703 Schepdaal 

02/569 22 47  

Gesloten op woensdag  
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Wegkapiteins: Jacques Van Lent en Ghislain Van Den Bogaert 

PROGRAMMA  CYCLO’S 

Zondag  03 Openingsrit 45 km 

Zondag  10 Galmaarden (rit omgekeerd) 55 km 

Zondag 17 Zandbergen 60 km 

Zondag  24 Edingen 60 km 

Zondag 31 Rebecq 62 km 

    

    

Maart - vertrek  9u 

Zondag  07 Herne (rit omgekeerd) 70 km 

 Zondag 14 Hove 72 km 

Zondag 21 Viane 74 km 

Maandag 22 Malderen 73 km 

Zondag 28 Watertoren 75 km 

    

April - vertrek  8u30 
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T O T A L  M A Z O U TT O T A L  M A Z O U T   

Gezellige warmte dicht bij huis 

Kolen, gas en pellets ook bij ons te verkrijgen 

Comfort en veiligheid verzekerd. 

 

 

 

M A R C E L  R O E L A N D T S  N VM A R C E L  R O E L A N D T S  N V  

 Keperenbergstraat 1 

 1701 Itterbeek/Dilbeek 

 Tel: 02/569.34.01 

 (www.roelandts.be) 

 Openingsuren : 

 9u tot 12u30 en 13u30 tot 17u30uur  

(zaterdag tot 16uur)  

E-mail: sales@roelandts.be  
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VERJAARDAGEN 

Maart 

Tony   Spapens 10/03 

Bart  Segers  10/03  

Leopold Servranckx  11/03 

Willy  Verbrugghen   14/03 

José  De Munck  18/03 

Paul  Gisgand   19/03 

Gilbert  Wellemans 24/03 

Jeannine Spinoy 28/03 

Frans Arijs 30/03 

Marc   Vermeersch  16/04 

Jean - Pierre  Merckx  17/04 

Eric  Valckenaere  19/04 

Bea Duquaine  28/04 

  

  

April 
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Alternatieve ritten voor de maand maart en april.  

*Parel van het Pajottenland op zaterdag 30/03 
Vertrek met de fiets aan sporthal Schepdaal om 8u. 
Samen fietsen naar Liedekerke voor de inschrijving, om daarna een rit van 
ong. 100 km te fietsen 

 

 

 

 

 
*Etixx classic in Nazareth op zaterdag 27/4 
 

 

 

 
 
Op zaterdag 27 april 2019 fietsen we tijdens de Etixx Classic door de Vlaam-
se Ardennen en Henegouwen. De kasseienkoersen liggen dan net achter 
ons. De Berendries, Leberg, Hotond en klassiekers midden in de bekendste 
fietsregio van het land kregen eerder op het seizoen al veel fietsvolk over de 
vloer. Tijdens de Etixx Classic fietsen we over minder platgereden paden en 
kiezen we voor alternatieven. Jij krijgt de keuze uit zes afstanden (25 km – 
52 km – 84 km – 101 km – 147 km – 201 km) voor elk wat wils, met start en 
aankomst in Nazareth, om te ontdekken wat er in de verrassende hoekjes 
van de Vlaamse Ardennen, en daarbuiten, schuilt. Bijeenkomst aan de 
sporthal om 8 uur voor gezamenlijk vertrek met de wagens. 
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GEUZENWEEKEND 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de club een driedaagse en dit 
tijdens het weekend van 21 juni t.e.m. 23 juni. Net zoals vorig jaar 
gaan we naar Lo-Reninge vanwaar ritten mogelijk zijn naar en langs 
de kust, naar Frans-Vlaanderen, of doorheen West-Vlaanderen. Een 
persoonlijke uitnodiging wordt naar de leden gestuurd. 

Deelnameprijs bedraagt 125 € voor leden en 155 € voor niet-leden. 
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Marktplein 1 
1703 Schepdaal  
T: 0478/27.72.18 
E: sinvest@telenet.be 

 
 
 
 
Assesteenweg 415 
1740 Wambeek-Ternat 
T:02/582.12.91-F:02/582.40.42 
E: info@huis-arijs.be 
www.huis-arijs.be 

 
 
 
Ramen & Deuren 
Omer De Vidtslaan 68 
1760 Roosdaal 
T: 54/34.37.92-F:054/34.44.23 
E: erkermann@skynet.be 
www.erkermann.be 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ninoofsesteenweg 1144 
1703 Schepdaal 
T:02/567.24.46-F:02/307.65.68 
E: info@batobouw.be 
www.batobouw.be 

 
 
 
 
Ninoofsesteenweg 845 
1703 Schepdaal 
T:02/569.62.62-F:02/567.14.33 
trullemans@toyotabelgium.net 
www.toyota.be/trullemans 

 
 
 
Valkenaere Eric 
Dolijkstraat 89 
1701 Itterbeek 
T: 02/305.32.32-F:02/306.74.07 
www.dilbeekbandencenter.be 


