
                                           CLUBRITTEN  OKTOBER/NOVEMBER  2015 
 

 

Zaterdag 03 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. (Veldrijders met de auto, de wegrijders op de fiets.) 

 
Zondag 04 oktober     

SR WTC. Graauw.                   Stempelen tussen 09.00 en 12.00 uur. 

Eet en Drinckerij Nobel, Dorpsplein 45, Graauw.      

Vertrek Axel: 09.00 uur.  

 

Zaterdag 10 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. (Veldrijders met de auto, de wegrijders op de fiets.) 

 
Zondag 11 oktober.                   VTT Trofee (zie bijlage) 

SR TC. Avanti. 

Sportpark FC. Axel, Sportlaan 11, Axel.  

Vertrek Axel: 09.00 uur.  

 
Zaterdag 17 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. (Veldrijders met de auto, de wegrijders op de fiets.) 

 

Zondag 18 oktober 
SR TC. Axel. 

Ergens koffie drinken? 

Vertrek Axel: 09.00 uur.  

  
Zaterdag 24 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 met de fiets, Terneuzen: 09.00 uur Haarmanweg/N61, bij de stoplichten.  
 

Zondag 25 oktober 

SR TC. Axel. 
Ergens koffie drinken? 

Vertrek Axel: 09.00 uur.  

 
Zaterdag 31 oktober.   VTT Trofee (zie bijlage) 

CR IV. Wielertoerist, Eede. 40 km.                                                          Start tussen 08.00 en 14.00 uur. 

Café De Tol, Meulekreek 3, Middelburg (B).                                              

Vertrek Axel: 08.30 uur met de fiets, Terneuzen: 09.00 uur Haarmanweg/N61, bij de stoplichten. 

 (Veldrijders met de auto, de wegrijders op de fiets.) 

 

Zondag 01 november       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 25 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 hierover nog nader bericht. 
 

Voor degene die in het bezit zijn van een VWB-pasje, dit blijft ook in 2016 geldig. 

Het bestuur geeft u hiervoor op. 

U komt in aanmerking voor zo’n pasje als u voldoende Bokaal of VTT Trofee ritten heeft verreden. 



 
Op 10 januari 2016 houdt TC. Axel haar Nieuwjaarsveldrit. 

 

In de bijlage staan alle VeldToerTochten (veldritten) vermeld waar TC. Axel aan mee doet. 

De aangekondigde VTT Trofee ritten op het toerbriefje gelden als clubritten, mits ingeschreven. 

 
Een optie voor de rit naar Aalter op 10 oktober 2015. 

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 15 november 2015 gedaan worden. 
Telefonisch kan het ook bij Bram Dieleman: 0115-561128 of Johan Haak: 0115-561942 opgegeven 

worden.  

De boekjes kunnen eveneens tot 15 november 2015 bij Bram Dieleman of Johan Haak worden 

ingeleverd. 

 
Wist u dat:  het toerbriefje afhankelijk is van internet. Als dat niet werkt…. 

Wist u dat: een kleinzoon de leeftijd bereikt heeft dat hij nu voor een tocht moet betalen…. 

Wist u dat: in een bepaald klein café je een vliegenmepper mee krijgt bij toilet bezoek…. 

Wist u dat: het circus het vangnet op de straat had moeten spannen, dan waren Evert en Frits daar niet 

zo erg gevallen…. 

Wist u dat: we tijdens de rit naar Breskens belaagd werden door een geflipte automobilist…. 
Wist u dat: Rob v/d Goes zijn chocolade mueslireep uit het papier lepelde…. 

Wist u dat:  we tegen een stevige wind op moesten fietsen terwijl de windmolens stilstonden…. 

Wist u dat: we in een café kwamen zonder koffie! De waterleiding was kapot, gelukkig waren er nog wel 

ijsblokjes?.... 

Wist u dat: Zeeuws-Vlaanderen steeds kaler wordt. Zo’n duizend bomen zullen er gekapt worden, alleen 
al in Terneuzen en omstreken…. 

Wist u dat:  dit voor sommige leden een gemis zal zijn. Niet uit de wind rijden en geen korte stop meer…. 

Wist u dat:  er van alles op de weg loopt; paarden, schapen, kippen, honden en katten maar ezels horen 

nu ook in dat rijtje thuis…. 

Wist u dat: een langzame fietser ineens een snelle rijder werd op een rustige woensdagmiddag…. 

 
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. 

 
Sinds kort hangen er bordjes van de Theo Middelkamproute, deze is 145 km lang. 

Zij voert hoofdzakelijk door Zeeuws-Vlaanderen met een klein stukje bij Kieldrecht in België. 

 

Wijzigingen voorbehouden. 


