Maandelijkse Nieuwsbrief van de
wielertoeristenclub
Blijf Jong Ichtegem
Uitgiftekantoor Ichtegem 1
Datum uitgifte : 01/10/2016
V.U. : Gabriel Christiaen

P 802146

Mexicostraat 10
8480 Ichtegem

ICHTEGEMSE SPURTEN
http://www.wtcblijfjong-ichtegem.be

De Lady’s danken Johan en Marleen voor
de mooie locatie “Hof Ter Boone” die ter
beschikking werd gesteld voor de Bolletjesrit.

Beste fietsvrienden van Blijf Jong ,
Het ‘zomerseizoen’ zit er weer op. De oktoberkermis in Ichtegem sluit het actieve fietsjaar af. We
hebben het seizoen opnieuw kunnen afsluiten zonder grote ongevallen en dat is belangrijk. Zoals je hierboven ziet waren we weer talrijk aanwezig op onze zonnige ladysrit met thema “Bolletjes”. Het was een
winderige zaterdagnamiddag, dus châpeau voor de koprijdsters en afzetters , het was een zware klus.
Ik wil langs deze weg nogmaals alle vrouwelijke leden bedanken voor de inzet op “hun” rit : het uitstippelen van het parcours, de volledige omkadering van rokjes, bolletjes en vooral ook voor het lekkere gebak dat ons werd aangeboden. Dankjewel vrouwtjes en hopelijk tot volgend jaar met een nieuwe ladysrit. Onze kampioenen zijn ook gekend. Bij Blijf Jong hebben we een keizer(in) nl Carmen. Voor de 3de
maal op rij wordt ze algemeen kampioen. Bij de Jongblijvers werd Linda kampioene en als plaatselijke
kampioenen Carmen, Dirk en Eddy. Een dikke proficiat aan deze mensen die hiervoor gefietst hebben en
het dus verdienen. Voor hen voor wie het veld wenkt: haal de mountainbike maar van de haak, het VTT
seizoen komt eraan, te beginnen met onze eigen inrichting zaterdag 8 oktober in de kantine van de
sporthal van Ichtegem. Het parcours dat door Johan werd uitgetekend wacht op jullie. Antoon C
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KALENDER VTT NOVEMBER

1 OKT 2016

Maandag 1 november
*De Frontbikers Ieper
Sted sporthal Leopold3 laan 8à 11 u
28—33—54—54—63—80 km 5 p
*Ruiselede Breugeltocht sportcomplex Tielstraat 48 8u30 à 14 u : 15—30—50 km 5 p

Zaterdag 5 november
Beveren Roeselare De Nieuwe Deure Izegemsesaardeweg 30 8 à 14 u : 16—28—36 –50 km 5 p

Zondag 6 november
*Bakeland VTT Langemark sporthal Den Tap
Klerkenstraat 37 A 8 à 11 u :
29—39—49 km 5 p
*Middelkerke Chouffetocht Sporthal De
Branding Populierenlaan 8 à 11 u 30 - 45—55
km 5 p
*Kuurne sportpark Boomgaardstraat 168
8 à 10 u 30—50 km 5 p

Vrijdag 11 november
*Wervik Raketmannen Domein Oosthove Speiestraat 34 8 à 12 u : 35—48—63 km 5 p
*Varsenare Sport en cultuurcentrum Hof ter
Straeten 8 à 11u30 25—37—50 km 5 p
* Zwevezele sporthal Kasteelstraat 8à 12 u :
31—48 km 5 p

Zaterdag 12 november
Brugse bossentocht Taverne Olympus Kon Leopold 3 laan 38 A (nabij Jan Breydelstadion)
8 à 14 u : 30—40—48—57 km 5 p

Zondag 13 november
Franco Belge VTT De Panne sporthal Den Oosthoek sportlaan 2 8u30 à 14 u 25—35—50 km
5p

Zaterdag 19 november
Dunebikerstocht Bredene De Snekke Spuikomlaan 1 8u30 à 13u30 25—45 km 5 p
*St Kruis Brugge St Andreaslyceum Veltemweg 8 à 14 u 25—40—55 km 5 p

Zondag 20 november
Torhout Voetbaltribune velodroom
Bruggestraat 29 8u30 à 10u30
32—43—52 km 5 p

Zaterdag26 november
Tielt Europahal Generaal Maczeckplein 1
8 à 14 u 30—50 km 5 p

Zondag 27 november
* Fangio VTT Taverne ‘t Gemeentehuis
Eernegemstraat 1 Aartrijke 8 à 11 u : 30—50
km 5 p
*Winter VTT Ieper Cafetaria Sporthal Leopold
3 laan 18 8 à 11 u : 25 –32—42—52 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

REGLEMENT WINTERKAMPIOENSCHAP VTT 2016—2017
Het winterkampioenschap VTT 2016—2017 loopt van 2 oktober 2016 tot en met de sluitingsrit in Dikkebus in februari 2017
Alle ritten van de WBV en van de VBR vermeld in de Spurten komen in aanmerking voor het
kampioenschap. Slechts 1 rit per dag telt = 5 punten.
De kampioen is hij of zij die de meeste punten heeft verzameld op het einde van het
kampioenschap.
De laureaten zijn diegenen met minstens dit aantal punten :
Supergoud : 175 punten
Goud : 135 punten
Zilver : 100 punten
Brons : 80 punten
De puntenboekjes om bij iedere VTT-rit te laten afstempelen zijn te verkrijgen bij onze secretaris Eric .

Winterperiode fietsen of wandelen
De mensen die willen verder fietsen op de weg gedurende de winterperiode : afspraak de zondagmorgen om 9u00 aan het lokaal of op de normale startplaats aan de KBC., ook de C-fietsers
vertrekken om 9u00.
Ook mensen die willen wandelen kunnen op dezelfde plaats afspreken om een zondagse wandeling van een 2 tal uren te maken vanaf 9u30.

Lotto winnaars AUGUSTUS :
Dirk Hostens, Andre Deceuninck, Danny Devriendt , Eddy Bruynooghe, Eric Trio, Leon Samyn, Ivan
buffel, Paul Gadeyne
Proficiat aan de winnaars, Wie niet waagt niet wint

Noteer nu reeds in uw agenda :
* ALGEMENE VERGADERING met inschrijving voor het nieuwe seizoen :
ZONDAG 4 DECEMBER om 9h45 in het lokaal
Er zal ook mogelijkheid zijn om bijkomende kledij te bestellen
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VARIA
ONZE JARIGEN. Voor OKT: DRYEPONDT FRANCKY 03-okt/LETTEN PATRICK 03-okt-/ VERHULST MAGRIET 13-okt-/ COVEREUR
MARLEEN 15-okt / DECOENE JEAN-PIERRE 15-okt-/DEMUYNCK ROGER 18-okt-/ POTTELANCIE ROBERT 19-okt-/ BRUYNOOGHE EDDY 22-okt-/SAMYN NICOLE 23 okt
Wij wensen de vele jarigen nog vele gezonde jaren fietsgenot !!

GEBOORTE
Op zaterdag 24september werd Ilyas geboren, langs deze weg willen we Kurt Blomme en zijn
vrouw onze hartelijke gelukwensen aanbieden bij de geboorte van hun zoontje .

OVERLIJDEN
We vernamen het overlijden van de schoonmoeder van Eric Deboodt, Blijf Jong wil langs deze
weg zijn oprecht medeleven aanbieden aan Eric en zijn familie

De jaarlijkse kampioenenviering van Blijf Jong
zondagmiddag 20 november in feestzaal Het Wit Paard om 12u30
Aperitief en bijschenken; met borrelhapjes op tafel en assortiment van 3 hapjes
Krokettenduo van kaas en garnaal en zijn garnituur
Warm buffet van kipoesters, gerookt varkensgebraad en rundsgebraad met aangepaste
groenten, kroketten en krielaardappelen
koffie of thee en versnaperingen.
Dranken (wijn, frisdrank, gewone pils, water) inbegrepen.
Prijs leden en partner : 49.00€; niet-leden 55.00€ ; kinderen 25.00€

Inschrijven voor 10 november bij iemand van het bestuur of door overschrijving van
het bedrag op de rekening van Blijf Jong : BE37 8280 8856 6328—Bic: HBKABE22

NIEUW LID
Ook op het einde van het seizoen mogen we nog een nieuw lid aansluiten bij onze club : Laurenzo
Vandendriessche uit Koekelare , van harte welkom bij onze club , de A-groep heeft er een nieuwe koprijder
bij voor het volgend seizoen.

