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St Rita rit op 21 april in prachtig weer en met heel wat leden op pad
Beste fietsvrienden van Blijf Jong,
In de natuur gaan we volgens mij de mooiste maand van het jaar tegemoet : in mei staat alles in fris
groen of in bloei, de dagen zijn al heel wat gelengd en alle vogeltjes fluiten van ‘s morgens vroeg en leggen hun ei. Maar in april zijn we reeds geëvolueerd van de frisse winterkou naar een buitengewone zomerse week met heerlijke temperaturen, hopelijk is dat de voorbode van nog veel meer. Zo hebben we
ook onze eerste rally op zaterdag kunnen rijden in een zonnig weertje. Waar we dit jaar weer erg mee
geconfronteerd worden is met de vele wegenwerken. Zo moest ook onze St Rita-rit noodgedwongen enkele drukke en grotere wegen opzoeken om de werken te omzeilen. Als je een rit van 80 à 100 km wil
uitstippelen wordt je minstens 2 tot 3x geconfronteerd met wegenwerken. Dit zal hopelijk uitmonden in
heel wat betere fietswegen , maar er is nog veel werk aan de winkel.
Voor wie ondertussen de voorjaarskoersen heeft gevolgd, heeft ook gezien dat er wekelijks een quick
steppeke werd gedaan. Het was mooi om naar te kijken en de koek werd verdeeld onder een hele sterke
ploeg. Niet altijd Belgen, maar toch allen coureurs met toekomst.
Ondertussen zijn de folders voor onze eigen classic ook klaar. Indien er mensen zijn die naar grote organisaties gaan en folders willen meenemen om er reclame te maken en te verdelen, geef een seintje
aan Johan Constant en ze zullen bij jou bezorgd worden.

Antoon C
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KALENDER BLIJF JONG JUNI
Zaterdag 2 juni

Zondag 3 juni

Sterrit Kemmel

Plaatselijk

St lokaal 8 u 105 km 10 p

60 km

Kap : ¨Miel

Kap : Dominick

Voertuig : Gabriel

Voertuig : Johny

Zaterdag 9 juni

Zondag 10 juni

Roeselare Catsberg De Ruiter 7.30 à 13u30

Plaatselijk

45—70—105—125 km 3 p

60 km

Met blijf jong St lokaal 8 u 110 km 5 p

Kap : Paul

Kap : GilbertIngels

Voertuig : Achiel

Lokaal 8u30

5p

Lokaal 8u30

5p

Voertuig : Rik
Zaterdag 16 juni

Zondag 17 juni

LM Classic Zomergem sportcentrum Den Boer Plaatselijk

Lokaal 8u30

Met Blijf jong ter plaatse 9 u 105 km 5 p

60 km

5p

Vertrek voertuigen aan het lokaal 7u30

Kap : Jean Pierre

Kap Noel

Voertuig : Gabriel

Voertuig : Rik
Zaterdag 23 juni

Zondag 24 juni

St Rita sterrit 90 km

Plaatselijk

St lokaal 12u30 10 p

60 km

Kap : Gilbert

Kap : Noel

Voertuig : Gabriel

Voertuig : Johny

Lokaal 8u30

5p

Zaterdag 30 juni
Roubaix sterrit
St lokaal 8 u 140 km 10 p
Kap : Toon
Voertuig : Gabriel

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

KALENDER JONGBLIJVERS JUNI
Zondag 3 juni

Donderdag 7 juni

40 km 5 p

40 km 5 p

Lokaal 8 u 30

St Lokaal 14 u

Marie Madeleine

Marie Madeleine

Zondag 10 juni

Donderdag 14 juni

40 km 5 p

40 km 5 p

Lokaal 8 u 30

St Lokaal 14 u

Marie Madeleine

Linda en Ginette

Zondag 17 juni

Donderdag 21 juni

40 km 5 p

40 km 5 p

St Lokaal 8u30

St Lokaal 14 u

Linda en Ginette

Johan C

Zondag 24 juni

Donderdag 28 juni

40 km

40 km 5 p

5p

St Lokaal 8u30

St Lokaal 14 u

Ginette en Linda

Linda en Ginette
We zijn reeds volop bezig met het uitwerken van onze
classic op 4 en 5 augustus. Zoals vorig jaar maakt onze
organisatie deel uit van de LM classics en we hopen terug op heel wat deelnemers van andere clubs.
We organiseren op de 2 dagen verschillende wegritten
en ook telkens 2 VTT- ritten. En op zondag ook een familierit voor alle fietsers in onze gemeente.
Omdat we de deelnemers de nodige ondersteuning willen geven, hebben we ook dit jaar nood aan heel wat
helpers bij het uitpijlen en op de verschillende controleposten en ook op het sportplein van Ichtegem zelf.
Alle leden die mee helpen, genieten die dagen op gebied
van punten of sterren hetzelfde als de fietsende deelnemers. We organiseren ook dit jaar een verkenning
van onze grote rit zodat iedereen reeds op voorhand
de ritkan rijden.
Dus wie wil meehelpen gedurende dit weekend , graag
een seintje geven aan een van onze bestuursleden zodat we een werkschema kunnen opstellen, waarvoor
reeds bij voorbaat dank.
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ONZE JARIGEN. Voor MEI

VARIA

DECLERCQ GILBERT 1-5 / DEREERE ERWIN 9-5 / CARLIER STEVEN 13-5 / INGELS GILBERT 17-5 /
VERMANDER DOMINICK 19-5 / CALUS ANTOON 26-5 / DEWANCKELE STEFAAN 28-5 / MARTENS JOOST
29-5

Wij wensen de vele jarigen van deze maand nog veel gezonde jaren fietsgenot !!

Lottowinnaars maart :
Ivan Kemel, Carmen Nuyts , Paul Gadeyne (2x) , Jurgen Icket, Gilbert Ingels (2x)
Proficiat aan de winnaars, wie niet waagt niet wint.
ZIEKENBOEG :
Rosette Vos moest dringend worden opgenomen in het ziekenhuis maar is ondertussen al weer aan de
beter hand, we wensen haar een spoedig herstel.

Fietsen op woensdag
Zoals vorige jaren kan er weer in groep gefietst worden op woensdagavond bij goed weer, afspraak
om 19 uur op onze normale startplaats, zitbank aan Belfius. Wie aanwezig is kan meefietsen over
een afstand van ongeveer 50 km, tempo wordt bepaald volgens de mensen die aanwezig zijn, samen
uit—samen thuis. Eerste afspraak woensdag 2 mei om 19 u.

Interessant voor wie graag verschillende racefietsen wil vergelijken :
https://www.bikeexchange.nl/blog/racefietsen-2018-hier-kijken-wij-naar-uit
Beschrijving van 10 fietsen model 2018:
1 - Ridley Noah SL Disc Aero+
2 - Lapierre Aircode
3 - Giant Propel Disc
4 - Cannondale Synapse
5 - Cervélo R5
6 - KTM Revelator Lisse
7 - Merida Reacto
8 - Wilier Cento10NDR
9 - Trek Emonda SLR Disc
10 - Storck Aernario.2 Signature

Reis 2018 : zondagnamiddag 15 juli tem vrijdag 20 juli 2018.
Blijf jong gaat in juli 2018 op fietsreis naar Nederland met 20 mensen .
We logeren er in hotel Villa Vennendal in Nunspeet in de omgeving van
Harderwijk, een 300 km van Ichtegem.
Luc V M heeft ondertussen 4 ritten uitgestippeld zodat we de 4 windstreken kunnen verkennen met hier en daar een heuveltje maar ook veel plat.

