
 
 
 
 
 
Men kan een stempelkaart aanvragen door storting van € 5,00 op rekening 000-
1580817-08 (IBAN-code: BE63 0001 5808 1708 // Bic-code: BPOTBEB1) van BBR 
Oost-Vlaanderen, p/a Heirweg 28, 9506 Idegem. U kunt de stempelkaarten ook 
bekomen bij de verantwoordelijken: Wilfrid Herremans (� 054/50.05.88) of bij 
Nicole De Baets (� 09/374.50.89).  
E-mailadressen: wilfrid.herremans@skynet.be of nicole.de.baets@skynet.be 
 
De winterstercompetitie loopt van 1 oktober 2013 tot en met 14 februari 2014. 
 
Hierbij vindt u 24 stempeladressen met hun openingsuren. 
 
U fietst van uw huis of clublokaal naar één van de 24 stempelplaatsen en laat uw 
homologatiekaart afstempelen. U vult het “wintersterboek” in dat op iedere 
stempelplaats aanwezig is. 
In te vullen in het boek: datum, naam, VBR-nummer, club en de afstand heen en 
terug. 
 
Men kan slechts één wintersterrit per dag fietsen. Het is onaanvaardbaar dat men 
een wintersterrit én een VTT Trofee Het Laatste Nieuws fietst op één en dezelfde 
dag. 
U moet de datum waarop u de wintersterrit rijdt en het aantal gereden kilometers 
vermelden op de homologatiekaart. 
Alleen originele stempelkaarten worden geaccepteerd, dus geen bijgevoegd blad 
papier. 
 
Men is laureaat als men gedurende de ganse periode (01/10/2013 – 14/02/2014) 
alle stempelplaatsen heeft aangedaan (en u ontvangt dan gratis een herinnering). 
 
Dezelfde stempelplaats mag meerdere malen worden aangedaan. Vanaf de 
tweede maal wordt de stempel geplaatst in de openstaande vakjes op de voorkant 
of op de achterkant van de kaart. Is de kaart vol, dan kan er een bijkomende kaart 
aangekocht worden. 
 
De homologatie van de kilometers gebeurt op de openingsrit VBR Oost- en 
Zeeuws-Vlaanderen te Aalter Brug op 15 en 16 februari 2014. 
Na het openingsweekend wordt de homologatie van de kilometers afgesloten. Het 
klassement wordt opgemaakt en gepubliceerd in Wielrijder & Biker. 

 

 

 

 

VAKANTIEPERIODES 2013-2014 

 
DENDERLEEUWSE FC B TRAPPERS: Café De Vlaamse Leeuw is gesloten van 
20 december 2013 tot 05 januari 2014. 
 
I.V. DE WIELERTOERIST: Café Restaurant De Tol is gesloten van 23 december 
2013 tot en met 10 januari 2014. 
 
TC AARDENBURG: Café ’s Lands Welvaren is gesloten van 10 oktober 2013 tot 
en met 21 oktober 2013. 
 

TC AVANTI ZEEUWS-VLAANDEREN: Café Moderne is gesloten van 31 
december 2013 tot en met 01 januari 2014. 
 
TIO OOSTBURG: Restaurant Pandora is gesloten van 2 september 2013 tot en 
met 6 oktober 2013, van 13 november 2013 tot en met 5 december 2013 en van 24 
december 2013 tot en met 2 januari 2014. 
 
VC DE STATIE MALDEGEM: Café De Statie is gesloten van 23 december 2013 
tot 2 januari 2014. 
 
WTC DE HOEFTRAPPERS: Café ‘t Hoefijzer is gesloten van 1 oktober 2013 tot 5 
oktober 2013 en op 9, 10 en 11 december 2013. 
 
WTC DE PINTSE VELORIDDERS: Café ‘t Gildenhuis is gesloten van 24 december 
2013 tot en met 1 januari 2014. Ook gesloten van 4 november t.e.m. 15 november 
2013. 
 
WTC DE RATJES WAARSCHOOT: bij uitzonderlijke afwezigheid van Taverne De 
Kluis kan men afstempelen op het volgende adres: Fietsen Verheecke (Albert 
Verheecke), Stationsstraat 115, Waarschoot. 
 
WTC EENDRACHT MELLE: Café De Roze Olifant is gesloten van 18 januari 2014 
tot en met 25 januari 2014. 
 

WTC KLEIT: Sporthal-Cafetaria De Berken is gesloten van 29 december 2013 tot 
05 januari 2014. 
 

WTC LOVENDEGEM: Café Steenen Tafel is gesloten van 25 december 2013 tot 1 
januari 2014. 
 
WTC TER BEKE: Huis Dhaenens is gesloten op 25 december 2013 en op 1 
januari 2014. 
 
WTC DE TORENVRIENDEN: Café Torenhof is gesloten van 24 december 2013 
(om 17.00 u) tot en met 26 december 2013 en van 31 december 2013 tot en met 1 
januari 2014. 

 


