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Beste fietsvrienden van Blijf Jong ,
We hebben op en stormachtige zondagnamiddag opnieuw onze kampioenen van 2016 gevierd. Nogmaals
proficiat aan al deze mensen die er de wekelijkse inspanningen en opofferingen hebben voor gedaan.
Dergelijke titels moet je verdienen, ze komen zeker niet uit de lucht gevallen. Ook een speciale proficiat aan onze eerste vrouwelijke keizer Carmen.
Bij dit jaareinde wil ik ook nog eens al onze weguitstippelaars, koprijders, baanafzetters en chauffeursbegeleiders bedanken voor hun gedane inspanningen. Zij zijn allen radertjes in het netwerk van een club
die we nodig hebben. Onmiddellijk wil ik er aan toevoegen dat we als bestuur ook hopen om volgend jaar
opnieuw op hun diensten beroep te kunnen doen.
Wij zijn ondertussen volop bezig om het programma van volgend seizoen vorm te geven. Zoals bij veel
zaken moet alles soms eens nagezien worden om te kijken of bepaalde zaken vatbaar zijn voor verbeteringen. Jullie worden allen verwacht op 4 december voor de algemene vergadering en de inschrijving
voor het volgend seizoen. Daarna kunnen we met zijn allen een rustig jaareinde tegemoet gaan. Na de
Sint mag de kerstboom versierd worden om het gezellig te maken in huis. Op naar alweer een eindejaar.
2016 is voorbij gevlogen.
Antoon C
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KALENDER VTT JANUARI

1 DEC 2016

Zondag 8 januari
Zaterdag 7 januari
*Kemmel :Eethuis de Lockedyze Kemmelstraat Snellegem Zaal De Schelpe Eernegemweg 32
40 8 à 14u : 20—35—35—45—55—65 km 5 p 8 à 11 u 28—48 km 5 p
*Knokke Heist sporthal Molenhoek Herenweg
11 8u30 à 12 u :25—35—45—55 km 5 p

Zaterdag 14 januari
*Torhout Flandria VTT zaal De Mast Industrielaan 2 8 à 14 u 25—38—50 km 5 p

Zondag 15 januari
*Klerken De heuveltjes van Erica Zaal Heuvelhuis Dorpstraat 27 8 à 11 u 34—45 km 5 p

*Varsenare ‘t Oud Gemeentehuis Oude Dorps- *Varsenare ‘t Oud Gemeentehuis Oude Dorpsweg 70 7u30 à 14 u 30—45 km 5 p
weg 70 7 à 12 u
30—45 km 5 p

Zaterdag 21 januari
Zondag 22 januari
*Kortrijk Sportcampus De Lange Munte Bad
Moorslede sportcentrum De Bunder IeperseGodesberglaan 22 8 à 14 u :30—40 –50 km 5p straat 10 B 8u15 à 10u30 30—40—50 km 5 p
*Moerkerke sportpark Meuleweg Visserstraat
2 A 8u30 à 14 u : 28—37—47 km 5 p

Zaterdag 28 januari
*Ingooigem Cafe ‘t Smesseplein Schellebellestraat 1 8 à 14 u 35—45—55—70 km 5p
*Jabbeke Vrijetijdscentrum Vlamingveld 40
8u à 14 u 33—44 –55 km 5 p

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
Bankrelaties
Gadeyne - Ivan Kemel—Sonia Vanbecelaere
WTC Blijf Jong
Erevoorzitter: Gabriel Christiaen

BE37 8280 8856 6328—Bic: HBKABE22
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VARIA
ONZE JARIGEN. Voor DEC: STEEN FRANCKY 04-dec/CLEMENT JENS 15-dec-/ LOBBRECHT LINDA 17-dec-/ HOSTENS
DIRK 18-dec-/ MAENE JOHAN 20-dec-/ JONGBLOET JULIEN 22-dec-/ CLEMENT GEERT 27
-dec-/ MAECKELBERGH ACHIEL 27-decWij wensen de jarigen van december nog vele gezonde jaren fietsgenot !!

ZIEKENBOEG : geen meldingen
.

* ALGEMENE VERGADERING ZONDAG 4 DECEMBER om 9h45 in het
zaaltje van het lokaal
inschrijving voor het nieuwe seizoen
Lidgeld club 17 euro + WBV 28 euro /familievergunning 33 euro
Nieuwe leden : idem + prijs kledij 62 euro
Er zal ook mogelijkheid zijn om bijkomende kledij te bestellen op 4 december en de bestellingen moeten ten laatste binnen zijn bij Noel vóór 24 december!!

JAARLIJKSE PANNENKOEKENKAARTING

:
VRIJDAG 20 januari 2017
vanaf 18 uur in het zaaltje van ons lokaal
Bij de inschrijving zal u 10 kaarten ontvangen voor deze
kaarting.
Jullie weten dat de opbrengst van deze kaarting ten goede
komt aan de leden, we rekenen op uw medewerking.

Reis 2017
Blijf jong zou op fietsreis gaan naar Münsterland, gelegen in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland. Deze streek staat bekend als een van de meest fietsvriendelijke streken van Duitsland en is ook geschikt voor een vlugge oversteek naar Nederland.
De datum : van zondag 16 juli tem vrijdag 21 juli 2017.
Wie wil meegaan wordt gevraagd zo vlug mogelijk iemand van het bestuur op de hoogte te
brengen zodat de nodige hotelkamers zouden kunnen vastgelegd worden.

WBV WORDT CYCLING VLAANDEREN
Zeg niet langer Wielerbond Vlaanderen, maar wel Cycling Vlaanderen!
Cycling Vlaanderen staat voor alles wat wielrennen is in Vlaanderen zowel competitief als recreatief.
Met de baseline “Kloppend hart van het wielrennen” werd de toon alvast gezet.
Nieuwe naam, logo en huisstijl
Het nieuwe logo weerspiegelt 100% de oneindige rijkheid van het fietsen in Vlaanderen. Fietsen is
gezond, uitdagend, sportief, maar ook recreatief. Fietsen is een sport voor jong en oud. Het oneindigheidsteken geeft het typische Vlaamse parcours weer: bochtig, hoog en laag, onder en boven, …
Een oneindige afwisseling die je enkel in Vlaanderen terugvindt. Vlaanderen, dat is het kloppend
hart van het wielrennen!
Wielerbond Vlaanderen vzw blijft echter wel bestaan als entiteitsnaam. Met de naam Cycling Vlaanderen wordt vanaf heden naar buiten getreden als communicatief en commercieel merk.

Fietsen in het donker, bij guur regenweer en sneeuwval? Tips van de Federale Politie
U wilt wel graag de fiets nemen, maar het is koud en donker of het sneeuwt? Laat u
niet tegenhouden, want met een paar voorzorgsmaatregelen lukt het best. Zorg voor
gepaste kleding, bereid uw tweewieler voor, pas uw rijgedrag en uw route aan de
weersomstandigheden aan ... en u bent vertrokken.
-Aangepaste uitrusting - Draag een warme broek en een jas met kap (die uw zicht niet belemmert) van waterdicht maar ademend materiaal. Vergeet zeker uw handschoenen niet en
draag indien nodig een muts en speciale overschoenen om uw handen, hoofd, oren en voeten
te beschermen tegen regen of sneeuw en wind.
-Controleer nog eens goed de verlichting van uw fiets; de dagen zijn immers kort, dus de kans is groot dat u in het
donker moet rijden. Neem de uitrusting die u op dat moment niet draagt mee in een waterdichte zak, zodat u uw
kleding onderweg eventueel kunt aanpassen aan de weersomstandigheden.
-Op gladde wegen of door de sneeuw : Om veilig in de sneeuw te fietsen kunt u kiezen voor standaard mountainbikebanden of winterbanden. U kunt ook uw gewone banden iets minder hard oppompen zodat het raakvlak wat groter is. In gebieden waar vaak en veel sneeuw valt bieden spijkerbanden uitkomst.
Stal uw fiets niet op een vochtige plaats; er kan dan water in de remkabels binnensijpelen en bevriezen.
Als de weg bedekt is met sneeuw, rijd dan zoveel mogelijk in de verse sneeuw en vermijd ijsplekken (bv. in bandensporen). Pas uw snelheid aan, let extra op in bochten en rem voorzichtig om slippen te voorkomen.
Vergeet niet uw fiets regelmatig schoon te maken met water. Droog de fietsketting en vet hem opnieuw in.
Sneeuw en vooral strooizout zijn immers erg schadelijk voor de onderdelen van uw fiets.

