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Beste fietsvrienden van Blijf Jong ,
Ik heb het genoegen om jullie allen in naam van het bestuur van Blijf Jong een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. We hopen dat 2016 voor ons allen goed mag verlopen zodat
we samen veel mooie fietsmomenten kunnen beleven.
Op sinterklaasdag 6 december hadden we onze jaarlijkse inschrijvingen voor 2016 en tellen we weer
reeds 110 leden. Er hebben zich verschillende nieuwe mensen ingeschreven die ik langs deze weg van
harte welkom heet in onze club. Vanaf nu worden deze mensen ook via deze weg maandelijks op de hoogte gebracht van onze geplande activiteiten.
Ik wil jullie allen uiteraard van harte uitnodigen op onze jaarlijkse kaarting, hetzij om een kaartje te
leggen of een babbeltje te doen en de lekkere pannenkoeken af te halen. Afspraak 22 of 23 januari.
In deze nog altijd groene nieuwjaarsdagen kunnen we reeds de eventueel bijgekomen kilo’s, door de eetfestijnen dezer dagen, affietsen of afwandelen, nu de winterprik nog even achterwege blijft.
Ik wil ook nog meegeven dat, voor wie zijn lidgeld voor 2016 nog niet betaald heeft, dit de laatste spurten zullen zijn die u zullen bezorgd worden. Inschrijven kan je nog altijd bij iemand van het bestuur.
.
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KALENDER VTT FEBRUARI
Zaterdag 6 februari

Zondag 7 februari

*Toertocht St Kruis Brugge St Andreaslyce-

*Westouter zaal Utendoale

um Fortuinstraat 29 8u à 14u30

Sulferbergstraat 11 8u à 11u 35—50 km 5 p

25—50 km 5 p
*Westouter zaal Utendoale Sulferbergstraat
11 8u à 14 u 35—50 km 5 p
Zaterdag 13 februari

Zondag 14 februari

*Oedelem Voetbalkantine Bruinbergstraat 1a

*Nieuwpoort sportpark de Lenspolder Dudenho-

8u30 à 14 u 25 –35—50 km

fenlaan 2b 8 u à 13u30 27—40—50 km 5 p

5p

* Oudenburg sporthal Ter Beke Bekestraat * Waregem So Gaverke Zewegenstraat 120 8u
16 8 u à 14 u 30—37—50 km

5p

à 11 u 25—35—55 km

5p

Zaterdag 27 februari
Slothappening WBV Dikkebus Cultureel centrum Dikkebusseweg 485
8 u à 14 u 25—35—45 km

5p

KALENDER WEG FEBRUARI
Zondag 21 februari

Zaterdag 27 februari

Oefenrit Blijf Jong 40 km St lokaal 9 u

Hooglede brevet 50 km Hengelclub Oude Roze-

Kap Noel

bekestraat 55 8 à 14 u

Voertuig : Bob

Met Blijf jong start lokaal 13 u 50 km 6 p

5p

Kap : Toon
Voertuig : Gabriel

Zondag 28 februari
Plaatselijk St Lokaal 9 u

45 km 5 p

Kap : Gilbert
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
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REGLEMENT Kampioenschap 2016
→ Het kampioenschap 2016 begint op 27 februari 2016
Volgende ritten tellen mee voor ons kampioenschap:
· alle ritten die vermeld worden in de maandelijkse Spurten
· de zomer VTT tochten: steeds 5 punten per rit ongeacht de afstand

Men kan slechts éénmaal punten verdienen per kalenderdag!
Uitzondering: alleen op onze eigen organisaties kunnen twee ritten per dag meetellen.
BELANGRIJK :Bij een eigen organisatie of sterrit kunnen alleen punten verdiend worden op die
eigen organisatie of sterrit en kunnen geen punten verdiend worden op een andere rit op dezelfde dag.
ALGEMEEN KAMPIOEN:
⇨ Start kampioenschap 27 februari 2016.
⇨Het meest aantal punten.
PLAATSELIJK KAMPIOEN:
⇨ Start kampioenschap zondag 28 februari 2016
A. meest ritten op Zon– en feestdagen.
B. minstens 5 sterritten (geen rally) op zaterdag vanuit het lokaal.
STER KAMPIOEN:
⇨ Start 27 februari
Alleen volgende ritten komen hiervoor in aanmerking: 8 eigen rally’s van Blijf Jong en 12 speciale
sterritten
→ lijst van deze speciale sterritten met datum volgt later in de Spurten.
Deze inrichtingen worden aangeduid in de kalender met een STER.
→ Sterkampioen is hij/zij die minstens 15 sterritten heeft gereden
LAUREATEN Blijf Jong :
Super Goud: 430 ptn.

Goud: 330 ptn.

Zilver: 230 ptn.

Brons: 130 ptn.

———————————————————————————————————————————————————
Nieuwe leden
We verwelkomen volgende nieuwe leden : Frederik Desimpel en Sofie Devooght , Björn Pottelancie,
Kurt Pottier, Michel Ramoudt, Eric Vermeersch—aan allen welkom bij Blijf Jong.
Formulieren voor terugbetaling Mutualiteit
Indien u kan terugbetaling krijgen bij uw mutualiteit voor uw inschrijving in een sportclub, gelieve de
formulieren hiervoor te laten afstempelen door onze secretaris Eric.
Kledij besteld
De bestelling voor bijkomende en nieuwe kledij is geplaatst bij Bioracer, we hopen op levering tegen
eind februari of begin maart. Mogen wij vragen om de betaling hiervoor ten laatste te regelen bij
afhaling of vooraf via overschrijving.
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VARIA
ONZE JARIGEN. Voor JANUARI :VAN VYVE JOCHEN 01-jan-/NUYTS CARMEN 02-jan-/
HENDRYCKX LINDA 03-jan / VERDUYN BART 04-jan-/ MUYLLE RAF 05-jan-/ VANBECELAERE
SONIA 05-jan-/VERLEDENS JOHNY 05-jan-/ FONTEYNE WILFRIED 08-jan /VANDEWALLE
EMIEL 12-jan- / DECEUNINCK ANDRE 13-jan-/ KURT POTTIER 23 jan
Wij wensen de jarigen nog vele gezonde jaren fietsgenot !!

OVERLIJDEN
*We vernamen het overlijden van Frans Catteeuw, de vader van Luc Catteeuw. Wij bieden langs deze weg Luc en zijn familie onze oprechte deelneming aan.
*We ontvingen een overlijdensbericht van Maria Christiaen, zij was de schoonmoeder van Dirk Hostens. Wij bieden langs deze weg aan Nadine en Dirk onze oprechte deelneming aan.

—>JAARLIJKSE TWEEDAAGSE PANNENKOEKENKAARTING:
In het zaaltje van ons lokaal St Cecilia.
VRIJDAG 22 JANUARI 2016 vanaf 18 u 30.
ZATERDAG 23 JANUARI 2016 vanaf 18 u 30.
Een kaartje leggen met vrienden of samen een glas drinken op de gezondheid van de club.
2 kaarten = 3 euro en geven recht op een pak pannenkoeken .

—>Avond

fietsreparatie

Op donderdag 11 februari (voor de start van ons seizoen) geven Noel Depoorter en Johan Constant
een info– kijk– en doe-avond ivm fiets reparatie voor de leden van Blijf Jong—om 19 uur in het zaaltje van St Cecilia. Om praktische redenen is het aantal beperkt tot 20 personen.
Geïnteresseerden geven graag op voorhand een seintje aan Noel 0479/24.97.06 of Johan
0487/42.85.72 per mail : depoorter.noel@telenet.be

Johan.constant@telenet.be

REIS 2016
Er wordt reeds gedacht aan een meerdaagse reis voor volgende zomer. Er zijn plannen om in de maand juli enkele dagen te fietsen in
de Champagnestreek, dit zou doorgaan in de verlofperiode van 19
tot en met 21 of 22 juli (vertrek zondagnamiddag?) We hebben ondertussen verschillende
hotels gecontacteerd in de streek van Chalons en Champagne en om een optie te nemen op
een aantal kamers zouden we graag zo vlug mogelijk weten wie interesse heeft om mee te
gaan . Graag een seintje aan iemand van het bestuur aub.

