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Beste fietsvrienden van Blijf Jong ,

Er is al weer heel wat gebeurd in de voorbije maand, het hing in de lucht, iedereen hoopte dat het aan
ons voorbij zou gaan, maar het werd toch een feit. Een morgen van zinloos geweld waar tientallen onschuldige mensen worden gedood en anderen voor het leven verminkt, op zo’n moment wordt je er stil
van maar ook woedend : waarom toch ? Is dit dan de moderne oorlog waar we allen slachtoffer kunnen
van worden? het gevoel van veiligheid is weg en dat is heel erg.
Ondertussen gaat het leven verder en gelukkig zijn er de dagelijkse bezigheden zodat iedereen de
draad weer opneemt en gewoon verder doet. Wij als fietsers zijn opnieuw gestart aan ons seizoen en
laat ons hopen dat vallen geen regel wordt dit seizoen , want er zijn al enkele valpartijen geweest gedurende de 1ste maand. Wat we zouden willen vragen aan de leden is dat, ook uit respect voor onze sponsors, bij groepsuitstappen met de club iedereen zich in de cluboutfit zou kleden. Het is niet alleen
mooier als we in groep buiten komen,maar het geeft ook een signaal naar de mensen die hebben mee geïnvesteerd voor vier jaar in onze kledij. We zijn deze maand goed gestart met veel fietsende leden en
hopelijk verdwijnt het koele weer met de paas-stormen en mogen we uitkijken naar de zon en de korte
broek.

Antoon C
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47° Jaargang—Nr. 4

KALENDER BLIJF JONG MEI
Zondag 1 mei

Donderdag 5 mei

Plaatselijk

Plaatselijk

St Lokaal 8u30 60 km 5 p

St Lokaal 8u30

Kap : Paul

Kap : Gilbert

Voertuig : Bob

Voertuig : Achiel

Zaterdag 7 mei

Zondag 8 mei

1 APRIL 2016

60 km 5 p

Torhout Fintele t Paviljoen 8 à 14 u 55/95 km ‘5 p Plaatselijk
Met Blijf Jong St lokaal 12u30 105 km 6 p

St Lokaal 8u30

Kap : Gilbert Ingels

Kap : Noel

Voertuig : Rik

Voertuig : Bob

Zaterdag 14 mei

Zondag 15 mei

Sterrit St Rita

Plaatselijk:

St lokaal: 12 u30 95 km 10 p

St Lokaal 8u30

Kap : Gilbert

Kap : Jean Pierre

Voertuig : Gabriel

Voertuig : Bob

Maandag 16 mei

Zaterdag 21 mei

Plaatselijk:

Poeke sterrit 100 km

St Lokaal 8u30

60 km 5 p

St Lokaal 8u00

60 km 5 p

60 km 5 p

10 p

Kap : Paul

Kap : Miel

Voertuig : Achiel

Voertuig : Gabriel

Zondag 22 mei

Zaterdag 28 mei

Plaatselijk:

Paterrit sterrit 95 km 10 p

St Lokaal 8u30

60 km 5 p

St lokaal 9u30

Kap : Johan

Kap : Noel

Voertuig :Bob

Voertuig : Gabriel

Zondag 29 mei
Plaatselijk:
St Lokaal 8u30

60 km 5 p

Kap : Jean Pierre
Voertuig : Bob

Bestuur Blijf Jong
Voorzitter : Antoon Calus 051/58.02.71 / Secretaris: Eric Trio 051/58.09.99 / Ondervoorzitter :
Noel Depoorter 051/58.98.92 / Penningmeester Gilbert
Declercq 059/29.97.58
Bestuursleden : Joost Boucquez—Johan Constant - Paul
Gadeyne - Ivan Kemel—Sonia Vanbecelaere

Bankrelaties
WTC Blijf Jong
BE37 8280 8856 6328—Bic: HBKABE22

JONGBLIJVERS MEI
Zondag 1 mei

Donderdag 5 mei

40 km 5 p

40 km 5 p

Lokaal 8 u 30

Lokaal 8 u 30

Ginette en Linda

Linda en Ginette

Zondag 8 mei

Donderdag 12 mei

40 km 5 p

40 km 5 p

St Lokaal 14 u

Lokaal 8 u 30

Kap : Ginette en Linda

Ginette en Linda

Zondag 15 mei

Maandag 16 mei

40 km 5 p

40 km 5 p

St Lokaal 14 u

Lokaal 8 u 30

Kap : Linda en Ginette

Ginette en Linda

Donderdag 19 mei

Zondag 22 mei

40 km 5 p

40 km 5 p

St Lokaal 14 u

Lokaal : 8 u 30

Kap : Ginette en Linda

Linda en Ginette

Donderdag 26 mei

Zaterdag 29 mei

40 km 5 p

40 km 10 p rally

St Lokaal 14 u

Lokaal 13 u

Kap : Noel

Ginette en Linda

VTT : voorlopige uitslag winterkampioenschap 2015/2016
1/ J.Constant 165p;
2/F.Vanpraet 150;
3/D.Vermander 95p;
4/R.Desmet 85p;
5/Sofie Devooght 85;
6/F.Desimpel 85p;
7/W.Petyt 70p;

8/J.Vandamme 70p;
9/Marleen Covereur 45p;
10/P.Demuynck 30p;
11/ Annie Vanhullebusch 25p.
Alvast proficiat aan onze winterrijders, die opnieuw gegroeid zijn in aantal en dat is goed.
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VARIA
ONZE JARIGEN. Voor APRIL: RAMOUDT MICHEL 03-apr- / VANELSLANDER WILLIAM 06-apr-/
VANDAMME JOHAN 07-apr /PETYT WILLY 12-apr-/T'JONCK RENE 18-apr-/ VANHULLEBUS ANNIE
22-apr-/MUYS GEORGES 23-apr-/ WATTY LENA 24-apr-/ BOUCQUEZ JOOST 28-apr /COU CKE KURT
28-apr-

Wij wensen de jarigen nog vele gezonde jaren fietsgenot !!
OVERLIJDEN :

-We kregen een overlijdensbericht van Paula Degadt, de moeder van Noel Depoorter is overleden
op de gezegende leeftijd van bijna 90 jaar. We bieden langs deze weg Noel, Rosette en familie onze oprechte deelneming aan in naam van Blijf Jong.
- Er kwam ook een overlijdensbericht van Jeanine Dupon , zij was de echtgenote van Georges Dhoore ex lid van onze club en de moeder van ons lid Dick D’hoore. We bieden de familie D’hoore
onze oprechte deelneming aan in naam van Blijf Jong .
Afspraken bij regenweer: Om een vaste regel te hanteren bij een uitstap van de club en regenweer : Indien het regent op het ogenblik van de start van een rit beslist de wegkapitein samen

met de aanwezige bestuursleden of er al dan niet gestart wordt. Er kan een wachtpauze van 15
minuten worden gebruikt om tot een definitieve beslissing te kopen . De aanwezigen in clubkledij
die op dat ogenblik ingeschreven zijn kunnen de punten noteren op het puntenblad

Esso Best of Belgium Cycle Tour
De Esso Best of Belgium Cycle Tour is een fietsinitiatief van Wielerbond Vlaanderen en de Koninklijke Belgische
Wielrijdersbond, ondersteund door Esso. De Esso Best of Belgium Cycle Tour is een competitie voor recreatieve
fietsers en clubs die aangesloten zijn bij WBV. Het doel van de competitie is om zo veel mogelijk punten te verzamelen door fietstochten te rijden die geregistreerd zijn in de WBV-zomerkalender die loopt van 27/02 t.e.m.
30/09 en die georganiseerd worden in Vlaanderen, plus vijf tochten in Wallonië.
Het verzamelen van punten gebeurt volledig automatisch door het scannen van je WBV-lidkaart bij de start van
een toertocht. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de registratie tijdens een toertocht via het scannen
vande lidkaart De deelnemers met de meeste punten in de verschillende klassementen winnen prachtige fietsprijzen, met als hoofdprijs een Ridley Fenix racefiets ter waarde van 3000 euro!
Voor meer uitleg zie bij de WBV op : http://recreatie.dewielerbond.be/EssoBBCT
.

REIS 2016
Voor de meerdaagse reis naar de champagnestreek werd ondertussen een
voorschot betaald aan het hotel in Matougues voor onze dertig deelne-

mers. Wie als deelnemer nog zijn voorschot van 250 euro pp moet betalen
wordt gevraagd om dit zo vlug mogelijk te doen op het rekeningnummer
van Blijf Jong.

