Wijnegem, 29 maart 2018

CLUBNIEUWS APRIL 2018

NIEUWE KLEDIJ IS BINNEN ! ! ! !
Kan afgehaald worden morgen zaterdag tussen 9 en 11 uur in De Schuur aan de
Wommelgemsteenweg of zondagmiddag na de rit in het Vleminckhof of De Schuur (ter
plaatse af te spreken)
WIJNEGEMSE PIJL op zondag 15 April 2018
Zoals afgesproken op de algemene vergadering in de maand december verleden jaar,
worden de taken voor onze organisaties verdeeld over de leden die zich hiervoor
kandidaat stelden.
Ons bestuurslid Erwin Vermeulen zal de leden persoonlijk per mail verwittigen wat van hen
verwacht wordt.
Denk eraan dat het uitvoeren van een taak twee punten en de kilometers van de groep
oplevert voor het klassement !
Voor de traditionele foto wordt IEDEREEN verwacht om 8u30 aan De Schuur,
Wommelgemsteenweg 16a in de nieuwe kledij ! ! ! ! !
Na de rit zijn er boterhammen voor de hongerige leden.
Daarna wordt er aan de leden en de sponsors een hapje en een drankje aangeboden.
.
RITTENKALENDER APRIL 2018 – SAMENKOMST OP HET MARKTPLEIN VOOR ALLE
PLOEGEN (tenzij anders vermeld)
A1-PLOEG – Vertrek om 8u30 uur
Zaterdag 31 maart
Ritpeter Erwin Gijssels
Vertrek om 09h vanop Marktplein, mondvoorraad mee te nemen, Retie 100km, er wordt
niet gestopt voor een uitgebreide lunch maar wel om een reep of koek te verorberen
halfweg de rit.
Zondag 1 april (Pasen)
Vertrek A1 en A2 ploeg samen op marktplein om 08h30.
Eerste deel van de rit via traject Wijnegemse Pijl naar St Lenaarts. Ritpeter Ludo
Couwels.
Voorzitter : VAN HONSTE André, Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem Tel:0475/432258
Secretaris : Van Dael Paul, J.B.Pittoorsstraat 31, 2110 Wijnegem Tel 0486/258569
Rekeningnummer : BE84 0680 4912 4059 – Wijnegem Bicycle Club, Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem
E-mailadres secretaris: wijnegembicycleclub@telenet.be

Na +/-22km in St Lenaarts, inschrijven voor de lokale VWB rit (lidkaart vwb niet
vergeten!).
>>> A1 ploeg met ritpeter Erwin Gijssels. rijdt vervolgens verder in noordelijke richting voor
een tocht van 80km.
>>> A2 ploeg vervolgt traject Wijnegemse Pijl richting St Jozef (+/- 62km).
De briefing om 12h in Vleminckhof.
Zaterdag 7 april
Scheldeprijs cyclo
info: https://sps.proximuscyclingchallenge.be/
vertrek met de fiets vanop Marktplein om 08u30, samen rijden naar de start,
St.Michielscollege, Papenaardekensstraat 53, Schoten, ter plaatse inschrijven, vertrek van
65, 95 of 155km.
ritpeter: Erwin Vermeulen
Zondag 8 april:
ritpeter Erwin Vermeulen
Als prelude op de Hel van het Noorden (Parijs-Roubaix) rijdt WBC een “inlevingsrit”: “de
Hel van Peusjemies”.
Een uitdagende tocht van een goede 75km, met daarin verwerkt 7 kasseistroken waarvan
de ene al uitdagender dan de andere.
Zondag 15 april:
Wijnegemse Pijl (zie boven)
Zondag 22 april
Heist op den Berg
ritpeter Erwin Gyssels
Zaterdag 28 april
Schoteltje Sels – vertrek Marktplein 8u30 – 80 à 90 km – carbonvelgen niet aangeraden
Ritpeter Erwin Vermeulen
Zondag 29 april
Tielen
Ritpeter Erwin Gijssels
A2-PLOEG – Vertrek om 8u30 uur
Zondag 1 april (Pasen)
Vertrek A1 en A2 ploeg samen op marktplein om 08h30.
Eerste deel van de rit via traject Wijnegemse Pijl naar St Lenaarts. Ritpeter Ludo
Couwels.
Na +/-22km in St Lenaarts, inschrijven voor de lokale VWB rit (lidkaart vwb niet
vergeten!).
>>> A1 ploeg met ritpeter Erwin Gijssels. rijdt vervolgens verder in noordelijke richting voor
een tocht van 80km.
>>> A2 ploeg vervolgt traject Wijnegemse Pijl richting St Jozef (+/- 62km).
De briefing om 12h in Vleminckhof.
Zondag 8 april:
Ritpeter Swa Van Geel

Vosselaar 78 km
Zondag 15 april:
Wijnegemse Pijl (zie boven)
Zondag 22 april
Ritpeter Swa Van Geel
Sextoer 78 km
Zondag 29 april
Ritpeter Ludo Couwels
Leest
B-PLOEG – Vertrek om 9u – maximum snelheid 25 km/u
Zondag 1 april Sint Lenaarts – VWB rit, kaart niet vergeten!
Zondag 8 april Duffel - Lier
Zondag 15 april Wijnegemse pijl - Verzamelen om 8u30 (foto)
Zondag 22 april Grobbendonk - Herentals
Zondag 29 april Westmalle

OEFENTOCHTEN:
voor gepensioneerden en diegenen die zich in de dag kunnen vrij maken:
Op woensdag: (indien het weer het toelaat – voorspellingen minder dan 50% kans op
regen)
 Maximum snelheid: 27,9 km/u. Afstand: tussen de 100 à 110 km.
 Vertrek om 9.30 uur op het Marktplein Wijnegem.
 ’s Middags wordt gestopt voor een snack en een pint, koffie of frisdrank.

Mededelingen:


Vergeet niet te kijken op de webstek van de club voor klassementen en nieuwtjes.

Het bestuur

