
                                                    CLUBRITTEN  OKTOBER  2014 
 
 
Zaterdag 04 oktober.  VTT Trofee (zie bijlage) 
SR Ter Beke Merendree.                                                                 Stempelen tussen 08.00 en 13.00 uur.  
Sporthal Landegem, Stationstraat 20, Landegem. Als rit inschrijven. 
Vertrek Axel: O8.30 Hofplein. 

 
Zondag 05 oktober   VTT Trofee (zie bijlage)  

SR WTC. Graauw.                   Stempelen tussen 09.00 en 12.00 uur. 
Eet en Drinckerij Nobel, Dorpsplein 45, Graauw.      
Vertrek Axel: 09.00 uur.  

 
Zaterdag 11 oktober.  VTT Trofee (zie bijlage) 
SR WTC Aalter-Brug.                                                                  Stempelen tussen 08.00 en 14.00 uur.  
Sportpark, Lindestraat 17, Aalter. Als rit inschrijven. 
Vertrek Axel: O8.30 uur Hofplein. 

 
Zondag 12 oktober 
SR TC. Axel. 
Ergens koffie drinken? 
Vertrek Axel: 09.00 uur.  

 
Zaterdag 18 oktober.  VTT Trofee (zie bijlage) 
SR WTC de Centrumvrienden, Drongen.                                     Stempelen tussen 08.00 en 13.00 uur.  
Sporthal Keiskant, Keiskantstraat 3, Drongen. Als rit inschrijven.    
Vertrek Axel: 08.30 uur Hofplein. 

 
Zondag 19 oktober      
SR TC. Axel. 
Ergens koffie drinken? 
Vertrek Axel: 09.00 uur.  

 
Zaterdag 25 oktober.  VTT Trofee (zie bijlage)   
SR WTC Bentille.                                                                        Stempelen tussen 08.00 en 14.00 uur.  
Sporthal St. Laureins, Dorpsstraat 87, St. Laureins. Als rit inschrijven. 
Vertrek Axel: 08.30 uur, Terneuzen: 09.00 uur Haarmanweg/N61, bij de stoplichten.  
 
Zondag 26 oktober        Sluitingsrit      
SR TC. Sas van Gent.       Stempelen tussen 09.00 en 12.00 uur.   
Gemeentelijk Sportpark, Suikerplein 1  Sas van Gent. 
Vertrek Axel: 09.00 uur.  
 
Op 26 oktober gaat de wintertijd weer in. De klok gaat dus om 03.00 uur een uur terug. 
Dit houdt in dat u de klok op tijd zet anders ben je bij vertrek in Axel een uur te laat.                                                                                                           
 
Traditiegetrouw wordt na de sluitingsrit weer de mosselmaaltijd gehouden. 
U krijgt daarover nog nader bericht. 
 
Op 11-01-2015 houdt TC. Axel haar Nieuwjaarsveldrit. 

 
Voor degene die in het bezit zijn van een VWB-pasje, deze is ook in seizoen 2015 geldig. 
M.a.w. je krijgt geen nieuw pasje. 

 
De aangekondigde VTT Trofee ritten op het toerbriefje gelden als clubritten. 
 
Een optie voor de rit naar Aalter op 11 oktober 2014. 
De mogelijkheid om met de fiets vanuit Aalter met de fiets huiswaarts te rijden. 
Dus met vervoer naar Aalter, bijv. met de fietsenkar. 
Laat het de beheerder van de fietsenkar dit vroegtijdig weten. 

 

 



MEDEDELINGEN 
 
Verjaardagen: Jan de Kraker en Jan Kalisvaart   
 
In de volgende maanden: 
November: Evert Butler, Ronny Fieret en Piet Haak.   
December: Rob van der Goes, Nab Bevelander, Chris van Drongelen, Herman Dekker, Cathy Schmitt en 
Michiel de Pooter.  
Januari: Esmiralda de Klerk en Frans den Deurwaarder. 
Februari: Frits Bakker, Adrie Kaan en Kees Faas. 
 

 
 
Voor de mensen die aan de kilometertelling meedoen: willen die hun eindkilometerstand, na de laatste 
clubrit, zo snel mogelijk doorgeven, dit kan tot 09 november 2014 gedaan worden. 
Telefonisch kan het ook bij Bram Dieleman: 0115-561128 of Johan Haak: 0115-561942.  
De boekjes kunnen eveneens tot 09 november 2014 bij Bram Dieleman of Johan Haak ingeleverd 
worden. 
 
Wist u dat: dep- of dopdoekje? Er mocht niet over geschreven worden…. 
Wist u dat: Henk niet meer met spatbordjes mag fietsen…. 
Wist u dat: Bram nu zijn pompje uit zijn rugzakje verliest….   
Wist u dat: deze regel vorig jaar ook al vermeld stond. Ik had een watersnoodramp in mijn 
                   koersschoenen…. 
Wist u dat: we een Supercyclist in onze gelederen hebben? Bram v/d Velde staat 22e in de lijst met 220 
                   punten…. 
Wist u dat: ze gaan voorbij, zoals alles voorbij gaat. Vang de voorbij snellende renner en je vangt de 
  tijd…. 
Wist u dat: stelling in de PZC; er moet een maximumsnelheid voor fietsers komen. Waar gaat dat toe 
  leiden?…. 
Wist u dat:  iemand zijn zadeltasje tijdens de ‘Ride for the Roses’ verloor. Hoe pak je dat van de weg 
                   als er duizenden renners op je af komen…. 
Wist u dat: sommige leden de Pouckedijk ook wel de Pokkedijk noemen. Zou dat met de wind te maken 
  hebben?…. 
Wist u dat: bidons ook geschikt zijn om er bijv. kastanjes in te vervoeren…. 
Wist u dat: het wel prettig was om na een rit met taart en drinken onthaalt te worden…. 
 
In de wintermaanden zijn er voor de liefhebbers op de weg nog vertrekdata: woensdag vanuit Terneuzen, 
Lingestraat-Sloelaan (bij Evert) om 13.10 uur en om 13.30 uur bij de Axelse Sassing. 
Zaterdag Terneuzen, Lingestraat-Sloelaan (bij Evert) om 09.30 uur.  
Zondag vanuit Axel, Markt om 09.30 uur. 
 

Wijzigingen voorbehouden. 


