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Beste fietsvrienden van Blijf Jong ,
Nu de Nieuwjaarmaand met alle wensen voorbij is en toch nog een beetje droge koude heeft gebracht
hopen we stilaan op langere dagen met een klein beetje lente, alhoewel Februari kan grillig zijn.
Ondertussen is onze jaarlijkse kaarting ook voorbij, bedankt aan allen die hun steentje hebben bijgedragen en geniet van jullie pannenkoeken op een koude namiddag.
Nu we bijna aan de start van het nieuwe seizoen staan, geven we op blz 4 een woordje uitleg over het
reglement. Vanaf dit jaar zullen we alleen nog de lidkaart inscannen en zijn er geen maandelijkse ritten
bladen meer, maar wel een kaart om af te stempelen bij vertrekbuiten het lokaal.
Wij hebben ook het genoegen te kunnen aankondigen dat we een nieuwe kandidaat chauffeur hebben
voor onze camionette. Johny Verledens, neef van Gilbert Ingels, wil ons ook begeleiden als dit voor hem
past en daar zijn we erg blij mee. Wie de reis naar Lourdes heeft meegemaakt zal hem en zijn Nicole
zeker kennen als begeleiders.

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen zij die een bedrag kunnen terugkrij-

gen van de mutualiteit bij inschrijving in een sportclub hiervoor het formulier laten afstempelen bij
Eric onze secretaris.

Februari wordt dus nog een rustige maand en in afwachting van het nieuwe sei-

zoen misschien ideaal om het materiaal op punt te zetten, klaar voor de start.

Antoon C
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KALENDER BLIJF JONG MAART
Zondag 26 februari

Zondag 5 maart

Oefenrit 40 km

Oefenrit 40 km

Start lokaal 9 u

Start lokaal 9 u

Kap : Noel

Kap : Paul

Voertuig : Rik

Voertuig : Gabriel

Zaterdag 11 maart

Zondag 12 maart

Rit 60 km

Plaatselijk / START KAMPPIOENSCHAP

Start lokaal 13 u

Lokaal 8u30

Kap : Gilbert

45 km zonder stop / 5 p

Voertuig :Gabriel

Kap : Sonia

Ichtegem koers

fietsenzegening 8u45

Voertuig : Johny
Zaterdag 18 maart

Zondag 19 maart

*Torhout Sportwereld Burg 31

Plaatselijk:

8 u à 14 u

St Lokaal 8u30

35—65—120 km 5 p

60 km 5 p

Met Blijf Jong : St lokaal 13 u 80 km 6 p

Kap : Eric Vermeersch

Kap : Gilbert Ingels

Voertuig : Achiel

Voertuig : Rik
*Roeselare Jempi Monsere heuvelklassieker
KTA Groenestraat 170
30—55—90—135 km

7 à 14 u
5p

Zaterdag 25 maart
Gistel Ons Huis Markt 3
35—65—105 km

Zondag 26 maart
8 à 14 u

5p

Met Blijf Jong 12u 30

Plaatselijk:
St Lokaal 8u30

80 km 6 p

Kap : Toon

60 km 5 p

Kap : Noel
Voertuig : Johny

Voertuig : Gabriel

WINTERMOUNTAINBIKERS

:

gelieve uw ingevuld puntenboekje binnen te geven bij onze secretaris Eric aub

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 : Johan Constant
- Paul Gadeyne - Ivan Kemel—Sonia Vanbecelaere- Dominick Vermander

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

VARIA
LM CLASSICS
Ook in 2017 worden de LM-Classics een prachtorganisatie om naar uit te kijken voor tienduizenden
wielertoeristen en mountainbikers. Deze samenwerking van de Liberale Mutualiteit met Belgian Cycling en Cycling Vlaanderen, gesteund door een groot aantal commerciële partners en met de inzet
van acht plaatselijke organisatoren, is volgend jaar al aan haar zevende editie toe. Nieuwkomer in de
kalender is de Jurgen Vandewalle Classic in Ichtegem.
Ook dit jaar worden alle fietsers beloond voor hun deelname aan de LM-Classics. Wie minstens drie
keer deelneemt en zijn afgestempelde controlekaart tijdig terugstuurt, krijgt een gratis LMwielertrui of koersbroek of sokken + handschoenen in de befaamde Bioracer-kwaliteit. Al deze laureaten komen bovendien in aanmerking voor een prachtige extra-prijzenpot. Hoofdprijzen zijn opnieuw
een Ridley-koersfiets en twee wielerstages met Kortweg Cycling Travel in Spanje. Andere prijzen
worden geschonken door Lazer (fietshelmen en sportbrillen), de nieuwe partner Crelan (tickets en vip
-tickets voor het veldrijden), Grinta! en LM.
PROGRAMMA LM-CLASSICS 2017
Zaterdag 6 mei, Herzele: Willems Veranda’s Classic
Zaterdag 20 mei, Ophasselt: Altebra Muur Classic
Zaterdag 17 juni, Zomergem: Zomergem-Mont Saint-Aubert-Zomergem & VTT Martinus
Zaterdag 29 juli, Heusden-Zolder: Classic Marc Wauters
Zaterdag en zondag 5 en 6 augustus, Ichtegem: Jurgen Vandewalle Classic
Zondag 13 augustus, Grobbendonk: Militair Kamp Label
Donderdag 24 tot zondag 27 augustus, Roeselare: West-Vlaanderens Mooiste
Zaterdag 2 september, Ertvelde: Vriendschapstocht
Met Blijf jong zijn we van plan om deel te nemen aan de LM classic te Zomergem, te Roeselare en uiteraard in Ichtegem.

NIEUWE LEDEN

We mogen volgende nieuwe leden verwelkomen in de club : Stefaan Bultinck,

Luc Coffyn, Ditri Trio en Evelien T’Jonck (vrouw van Kris Vandenbussche).
Aan allen hartelijk welkom en we hopen dat iedereen zich vlug thuis voelt bij onze club.

Reis 2017

Münsterland.

Blijf Jong gaat op reis naar Munsterland van zondagmiddag 16 juli tem vrijdag 21 juli 2017. Ondertussen hebben
we een hotel .gekozen nl. Hotel Enseling in Legden. .
We hebben daar 15 kamers gereserveerd en in februari
moeten we het juiste aantal deelnemers doorgeven, daarom zouden we vragen dat de mensen die willen meegaan
een voorschot zouden willen storten van 150 euro per persoon en dit graag vóór 20 februari.
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VARIA
ONZE JARIGEN. Voor FEBR MAERTENS YVES 01-feb /VANPARIJS JACQUELINE 07-feb-/ MOLLEFAIT JEAN PIERRE 12-feb-/
VANDENBROUCKE KLAAS 15-feb-/ CASTELEYN RUDY 16-feb-/ DECAESTECKER LIONEL 18-feb-/
SINNAEVE JOHAN 25-feb-/ DEROO PIETER JAN 27-feb-

Wij wensen de jarigen nog vele gezonde jaren fietsgenot !!

ZIEKENBOEG :
.Frederik Desimpel heeft op skivakantie zijn kruisbanden gescheurd en moest hiervoor een chirurgische ingreep ondergaan, we wensen Frederik een spoedig herstel en hopen hem vlug terug in
zijn camion en ook op de fiets te zien in het nieuwe seizoen.

RITTENKAART

te verkrijgen in het lokaal vanaf de start van het seizoen

Dit jaar wordt alleen nog gescand en niet meer gestempeld bij start vanuit het lokaal. Wie start
op een andere plaats (een vrije rit dus) kan hiervoor een rittenkaart krijgen waarop vakjes voorzien zijn voor een stempel en een datum van die organisatie waar je start. We zouden vragen om
achteraan op die kaart de datum, de plaats en het aantal km in te vullen en indien mogelijk deze
gegevens na het weekend door te mailen naar onze secretaris : eric.trio2@telenet.be .

Bij start van het nieuwe seizoen : een woordje uitleg over het clubreglement van
Blijf Jong

:

 Als we in groep fietsen wordt iedereen gevraagd de clubkledij en een valhelm te dragen

(reden : verzekering)
 Voor de start van iedere rit met Blijf jong wordt uw vergunning ingescand en wordt zo uw aan-

wezigheid geregistreerd
 Ieder lid kan ook een puntenkaart krijgen om bij deelname aan ritten die niet vertrekken uit

ons eigen lokaal zijn/haar aanwezigheid te laten registreren en dit graag wekelijks of maandelijks laten weten aan onze secretaris. Dit blad kan u op het einde van het seizoen aan onze secretaris bezorgen, die hier kan rekening mee houden met uw gereden km voor het kampioenschap.
 Op het einde van het seizoen worden alle punten samengeteld en kan je eventueel in aanmerking

komen als laureaat voor brons, zilver, goud of supergoud. De laureaten krijgen hiervoor, in dezelfde volgorde, een cheque ter waarde van 5 , 10 , 15 of 20 euro. Deze kan gebruikt worden
voor het lidmaatschap van het volgende seizoen of voor aankoop van extra kledij.
 Voor onze eigen sterritten krijg je een sterrittenkaart die bij deelname aan een sterrit afge-

stempeld wordt. Bij voldoende stempels (15) krijg je hiervoor op het seizoeneinde een bon die
je kan gebruiken voor aanschaf van clubkledij.
 Vóór elke rit is er mogelijkheid om deel te nemen aan onze lotto: een halve euro inleg per cijfer

dat je zelf aankruist. Voor de start van de rit wordt het winnend nummer getrokken en de helft
van de inleg wordt terugbetaald aan de winnaar en andere helft van de inleg dient om de brandstofkosten van de begeleidende camionette te helpen bekostigen.

