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CLUBBLAD 2022/1  

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE



Bruno Niels
Gardening Een familiaal bedrijf sinds 1973

0497 19 14 66

info@brunonielsgarden.be

www.brunonielsgarden.be

facebook

Totaalconcept voor uw 
tuin, terras & oprit
Speciale projecten • Kunstgras 

Ontwerp • Aanleg • Onderhoud
Advies & gratis offerte op maat

Genoeg van gras maaien en
onkruid wieden? 

Liever zalig genieten van het
zonnetje en een glaasje in de
hand op je vernieuwd terras?

Contacteer ons en wij zorgen
ervoor dat je deze zomer
voor de volle 100% van je
tuin kan genieten…

DB384477E7
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WEBSITE :  www.lwt.be 

Webmaster : John Deroo (johnderoo@telenet.be)  

Webteam : John Deroo 

       CLUBBLAD:  

   Alg.Verantwoordelijke: Cathy De Ryck  

   Redactie : Cathy De Ryck e.a.(ploeg-)verslaggevers  

   Programmapagina’s : John Deroo 
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Aan het begin van het nieuwe fietsseizoen, willen we jullie al enkele belangrijke data meegeven om in jullie agenda te  

noteren :  

06/03 : Opening seizoen 

18/09 : Clubkampioenschap  

02/10 : Sluiting seizoen  

09/10 : Brunch (meer info volgt later) 

4 - 5 & 6/11 : Smulfestijn  

Algemene Vergadering :nog te bepalen 

Inschrijvingen nieuw seizoen 2023 : nog te bepalen  
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Beste fietsliefhebbers, beste leden, 

Eerst en vooral wens ik jullie een prachtig fietsseizoen voor het jaar 2022! 

Na de winterperiode, waarbij de zondagse mountainbike ritten onder deskundige 

leiding van Wim Schepens, Willy Bursens en Jan Mertens werden georganiseerd, 

gaat het nieuwe wegseizoen van start op 6 maart. Ook de fietsgroepen op de baan 

waren elke zondag talrijk aanwezig en vertrokken in 2 groepen aan ons clublokaal. Het clubgevoel was hierdoor 

tijdens de wintermaanden sterk aanwezig. Dit én de opkomst op de zondagen geeft een hartverwarmend gevoel en 

het is leuk om te zien dat onze club leeft. 

Door de coronabeperkingen hebben we spijtig genoeg geen waardig ledenfeest kunnen organiseren voor het  

50-jarig bestaan van onze club. Maar onder het motto uitstel is geen afstel, proberen we dit feest te organiseren in 

2023. U denkt nu, dit is nu wel al heel ver in de toekomst, maar Corona gooit zeer veel roet in het eten. Voorlopig 

streven we daarom naar een datum in 2023. 

Ook de ploegvergaderingen hebben ondertussen plaatsgevonden en de activiteitenkalenders hebben weer mooi 

vorm gekregen. We zien ook veel nieuwe leden die zich aansluiten bij onze club, dankzij de fantastische inzet van 

de ploegverantwoordelijken voelen de nieuwe leden zich snel thuis in onze club. 

Tot slot rest me nog om de vele sponsors van ons clubblad te bedanken. Ze dragen ertoe bij dat we dit clubblad 

kunnen publiceren en geven ons een extra duwtje in de rug. Bedankt hiervoor! 

Zorg tot aan de start van het seizoen nog goed voor elkaar en voor jullie conditie en we zien elkaar bij de start op 6 

maart. 

Sportieve groeten, 

Eddy 

 

 

 

 

 

 

REDACTIONEEL 

Vanaf dit jaar zullen er nog 3 clubbladen verschijnen, elk exemplaar zal wat dikker zijn.  

Enkele sponsors hebben beslist geen bijdrage meer te leveren. We willen hun ook danken voor hun  

bijdrage in de voorbije jaren.  

We verwelkomen als nieuwe sponsor :  

Nature4You  



verkoop van jonge tweedehandswagens
met weinig kilometers & garantie

gespecialiseerd in verduisteren van ruiten

EDINGENSESTEENWEG 82 -1500 HALLE 0487 46 44 36 - GARAGE.STEDI.CARS@TELENET.BE 
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Als u kleurrijk wil scoren ...

Drukkerij  Jan Verhoeven
Bergensesteenweg 776c | 1600 Sint-Pieters-Leeuw | tel.  02 361 13 60 | info@drukkerijverhoeven.be
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EDDY ANCKAERT - Voorzitter                  

0472 /33.87.72  

 

ROLAND DEMOL 

Ondervoorzitter,           

bestuurssecretaris,       

verzekeringen 

Sportraad St.P.Leeuw 

  

0494/80.13.41 

MARC GOEMAERE  

Feestbestuur 

(smulfestijn & ledenfeest) 

0472/40.17.06 

LINDA VAN RANSBEECK  

Feestbestuur  

(smulfestijn en ledenfeest)  

 

0473/35.63.87 

 

Achterste rij (van links naar rechts): Francis Gens, Roland Demol, Pascal Hallemans , Luc Mertens, Freddy  Goossens, Marc Goemaere 

Vooraan (van links naar rechts) : Linda Van Ransbeeck, Cathy De Ryck, Eddy Anckaert, Jenny Roobaert 

FRANCIS GENS 

Clubsecretaris, VWB/VBR,  

Coördinator ploegverantwoordelijken, 

LWT-afgevaardigde 

0496/57.90.47 

 

FREDDY GOOSSENS 

Lokaalverantwoordelijke  

AED-toestellen & EHBO-koffertjes 

 

 02/569.78.46 

 0478/41.25.37  

LUC MERTENS - Clubkledij  

02/360.06.78  

 

JENNY ROOBAERT- Clubkledij   

 

0475/98.72.68 

 

PASCAL HALLEMANS - Kasmeester 

0477/90.13.82  

CATHY DE RYCK  

Clubblad  

Feestbestuur 

 

0472/47.43.55 
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Bij de start van het nieuwe seizoen, hebben 2 bestuursleden (Piet Van Wanseele en Olivier d’Amour) hun ontslag ingediend.  

Beste Piet, 

Ik wil je bedanken in naam van het bestuur voor je jarenlange inzet in ons bestuur. 
Inderdaad, Piet Van Wanseele heeft besloten om zijn carrière als bestuurslid stop te zetten. Piet was actief in het bestuur sinds 
de jaren 80 tot eind 2021. Hij heeft doorheen zijn jarenlange inzet voor de club vele taken op zich genomen. Zo zorgde hij  
ervoor dat de EHBO koffers steeds aangevuld waren zodat bij een lichte val alles bij de hand was. Piet was ook één van de  
drijvende krachten die er mee voor zorgde dat elke ploeg een AED toestel ter beschikking heeft. 
Piet is ook naast het fietsen altijd een bezige bij. Hij gaat de laatste jaren zeer veel wandelen en kan daarbij zijn andere grote 
passie, fotografie, goed uitvoeren. Door deze passie en zijn mooie kiekjes, heeft hij het clubblad vaak voorzien van enkele 
mooie artikels en knappe reisverslagen. Later trok hij de lijn door en gaf het clubblad een mooiere en professionele look. Hij 
werkte hiermee nauw samen met zijn goede vriend en drukker Piet Verhoeven . De kneepjes van het vak heeft hij nu doorge-
geven aan onze nieuwe drukverantwoordelijke Cathy De Ryck. 
Toen ik overwoog om voorzitter te worden van onze club ben ik bij Piet op bezoek gegaan en hij heeft me toen het volgende 
gezegd: “Als je die taak op jou wil nemen, zal ik 100% achter jou staan en mag je altijd bij mij ten rade komen”. Dat was voor 
mij een grote geruststelling en ik ben hem daarvoor zeer dankbaar. 
Piet heeft ook altijd enthousiast meegewerkt aan verschillende reizen en weekends voor onze club, zijn aanwezigheid hierop 
zorgde steeds voor fijne momenten. We hoorden al dat Piet zeker nog een handje wil toesteken bij sommige evenementen 
van de club en dat hij met veel plezier zal blijven fietsen. 
Beste Piet, ik bedank u nogmaals voor de lange samenwerking. Voor mij ben je een man die klare en correcte beslissingen kan 
nemen, iemand die altijd paraat staat om een handje toe te steken. Je doet dit alles steeds met een glimlach en de nodige  
humoristische insteek. 
Proficiat met je mooie carrière en bedankt voor alles. 
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Beste Oli, 

Ik zou je willen bedanken voor jouw inzet van de voorbije jaren in ons clubbestuur. Inderdaad, Olivier D’Amour, de man die 

zich bezig hield met het feest comité heeft besloten om het clubbestuur te verlaten. Hij was actief sinds 2016 en hield zich 

vooral bezig met de praktische organisatie tijdens het smulfestijn. Olivier blijft zeker nog actief in onze club en zal steeds klaar 

staan om een handje toe te steken op onze activiteiten. 

Nogmaals bedankt voor je inzet als bestuurslid 
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FLANDRIENS                            

FRANCIS GENS 

francis.gens@hotmail.com            

02/376.27.46 

A-PLOEG  

WIM VERMOUT 

vermautwim@gmail.com  

0490/58.10.42 

SPORTIVO’s 

EDGARD VAN HECKE 

edgard.van-hecke@telenet.be 

02/377.99.76 

CYCLO’s 

“duo-baan”  

ANN MOSSELMANS  

ann.mosselmans@hotmail.com  

0475/73.48.19  

TOERISTEN  

“duo -baan” 

 EDDY BOSMANS   

eddie.bosmans@telenet.be  
0478/87.94.66 

TRAPPERS 

MARC DECLERCK 

marc.declerck@telenet.be 

 02/378.02.96  

MODERATO’S 

LINDA SEVERS  

linda.severs@gmail.com 

0476/34.62.16 

TEMPO’s 

“duo-baan” 

LUC WENSELEERS 

luc.wense56@hotmail.be 

02/356.41.10 

TEMPO’s 

“duo-baan” 

KRIS WILSON  

kris.wilson@telenet.be 

0478/91.65.65 

TOERISTEN  

“duo-baan” 

MARC VAN STEVENS  

marc.van.stevens@telenet.be  

0497/70.64.35 

D-PLOEG 

“duo-baan” 

PIERRE MATTENS  

 

CYCLO’s 

“duo-baan”  

RUDI ANDRIES 

rudiandries@telenet.be  

0495/29.99.31 



Audi Heremans Ternat
Assesteenweg 101 | 1740 Ternat | 02 582 13 12
Maak online een afspraak op www.heremans.be

Kom in alle rust en veiligheid uw nieuwe Audi ontdekken 
en krijg persoonlijk advies op maat. Onze adviseurs geven 
u met plezier wat meer uitleg over onze verschillende 
modellen. 

Vandaag is de perfecte dag voor een nieuwe Audi. Ontdek 
de beste condities bij Audi Heremans Ternat.

V.U./Adverteerder: Heremans Ternat, Assesteenweg 101, 1740 Ternat - BE 0882.349.315.

 Uw Audi 
Verdeler.
Ontdek uw nieuwe Audi bij 

Audi Heremans Ternat.
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De nieuwjaarsbrief van Victor Campenaerts: 
“Beste wielertoerist, ik wil je eens confronteren 
met een grote wens” 

 
Geen mens ter wereld heeft in een uur tijd ooit meer kilometers met een fiets gereden dan Victor Campenaerts op 
16 april 2019 in Mexico. Victor zette in zestig minuten een historische afstand neer van 55,089 km. Het nieuwe we-
relduurrecord was het resultaat van maanden en maanden nauwgezette voorbereiding, waarbij alles gemeten en 
gewogen werd. Data én wilskracht én talent leverden een unieke prestatie op, met sowieso eeuwige roem. Die 
Victor Campenaerts roept in een exclusieve nieuwjaarsbrief alle wielertoeristen op hem vooral niet te imiteren. 
Guy Fransen 
Zaterdag 1 januari 2022 om 06:00 
  
Beste Wielertoerist,  
Ik schrijf Wielertoerist met hoofdletter omdat ik jullie allen zeer waardeer. Jullie maken mee de wielersport in 
Vlaanderen, en zetten onze regio ook internationaal op de kaart als ‘wielergek’. Het WK in Leuven kon geen beter 
voorbeeld van dat alles zijn. 
2021 was een wonderjaar voor onze renners. En ik kan me voorstellen dat onder jongeren die onder de spreek-
woordelijke kerktoren ‘koerske’ reden, een aantal minstens de fantasie hadden Wout Van Aert te zijn, om maar 
één topper te noemen. Zoals vroeger Eddy Merckx werd geïmiteerd op kinderfietsen. 
 
Ik wil jullie aan de vooravond van 2022 eens confronteren met een grote wens, of noem het zelfs een pleidooi van 
mij als advocaat van de genietende wielertoerist. 
Hier gaan we: 
Ik weet, het is vandaag niet makkelijk om je smartphone los te laten. En het is als wielertoerist al even moeilijk om 
je fietscomputer niet te bekijken tijdens een fietstocht. Maar mag ik toch vragen om die smartphone tijdens die rit 
even los te laten. Steek hem veilig in je achterzak, en laat hem heel de rit met rust. En durf ook die fietscomputer 
eens van je koersstuur los te maken. Geniet, geniet, geniet. Maak er eens een ouderwetse cafétocht van, zonder 
data. 
Ik weet alvast dat ik mijn fietscomputer van de racefiets haal zodra mijn profcarrière voorbij is. Het zal me dan niet 
meer uitmaken of ik 60 of 65 km heb gereden, en of dat nu met een gemiddelde van 30 km per uur, dan wel 29,5 
km per uur was. Trouwens, waarom zou je zo verhangen zijn aan al die data, als fietsen niet echt je beroep is? Het 
kan alleen maar leiden tot obsessief gedrag. Ik zal meer zeggen, die data nemen zelfs bij profrenners het plezier 
weg. 
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Ikzelf ben in 2016 beter beginnen rijden door in wedstrijden minder met die wattages, omwentelingen en wat dan 
ook bezig te zijn. Ik zat in Parijs-Nice toen de Nederlandse hardrijder Jos Van Emden me erop wees dat ik die 
wattages en andere data thuis moest leren te laten. Door met al die gegevens bezig te zijn, was ik volgens hem 
niet bezig met de wedstrijd zelf. Ik miste in zijn opinie de koers, terwijl ik nochtans in die koers zat. Hij had gelijk. 
Door niet meer als een bezetene met die data bezig te zijn, leerde ik veel meer uit de koers zelf, nam ik veel meer 
de beslissende momenten op. 
Nogmaals, ik weet dat we in een moeilijk tijdsgewricht leven. Mensen willen alles registreren. Ook ik, en toch ver-
zet ik me er bewust tegen. Ik deel iets. Ik ga vaak om half negen ‘slapen’, en ik laat mijn gsm dan in de keuken. Ik 
lees in bed wel een boek of kijk een tv-serie. Dat is op dat moment het enige wat me bezighoudt, en ik zit niet met 
een half oog naar de berichtjes te kijken die binnenkomen op mijn gsm. Mijn hoofd is er al jaren veel rustiger door. 
Eigenlijk zou de wielertoerist eens het voorbeeld moeten volgen van de renners die net uit de Tour de France ko-
men. Dan nemen we eigenlijk een paar dagen rust, en toch ook niet. We gaan wat fietsen, maar hebben niet echt 
zin om er met ons hoofd bij te zijn. Ik steek dan mijn fietscomputer echt in mijn achterzakje. Ik draag nog wel een 
horloge dat data registreert, maar op dat uurwerk zit je niet de hele tijd te kijken. Het is veel ontspannender, en 
achteraf heb je via dat uurwerk nog wel alle data voor je computer en Strava. 
Voor de duidelijkheid, ik heb er helemaal geen probleem mee dat je met je makkers en maten eens een sprintje 
trekt. Om het eerst boven op een brug. Zalig. Maar het loopt pas fout als je gaat vergelijken op Strava. Er zullen er 
altijd zijn die sneller fietsen, terwijl je niet eens weet hoe jong of hoe oud ze zijn, hoeveel ze trainen, enz. Met je 
makkers en maten kan je dat wel inschatten. Je zal bij die cijfervergelijkingen overigens ook altijd vaststellen dat je 
meer dan 100 watt minder trapt dan Wout van Aert. Maakt altijd ongelukkig, geeft geen goed gevoel. 
En nu gooi ik mijn troefkaart. Eigen wielerverhalen schrijf je niet met dagboeken vol wattages of met Strava-cijfers. 
Die zitten in de beleving, wat je echt meemaakt als wielertoerist. 
Ik vertel twee anekdotes. Ik ging als jonkie graag fietsen met mijn vader en mijn nonkel Bob. Beiden konden een 
aardig stukje fietsen, en deden me sterretjes zien. Ik hing, zoals ze dat zeggen, tussen mijn kader om ze te kunnen 
volgen. Tot de dag kwam dat ik hen zelf langs het Albertkanaal uit de wielen reed, en daarover eigenlijk een beetje 
verbaasd was. Maar het was voor mij wel het momentum waarop ik dacht dat ik iets meer kon op de fiets, en mis-
schien wel een goede coureur zou kunnen worden. Meer zelfs, het voelde voor mij even heroïsch als Tom Boonen 
die dat jaar zijn eerste Ronde van Vlaanderen won. 
Jaren later was ik met een vriend op de col du Lautaret en de Galibier. Niets liet blijken dat we een onvergetelijke 
rit zouden maken. Het regende wat, en we klommen in korte broek en met korte mouwen. Tot het begon te snee-
uwen op vijf kilometer van de top. Het is niet eens relevant te zeggen dat ik mijn vriend loste in de beklimming en 
hem terug tegemoet reed om hem mee naar de top te loodsen. Wat er toe doet is wat volgt: lekke band in de af-
daling. Beiden intussen onderkoeld tot en met en met de grootse moeite een nieuwe band gestoken. Toen we 
aankwamen in Valloire doken we snel binnen bij een warme bakker. We bedelden er om een bidon warm water, 
en aten nog iets. Toen we dan aan de col du Télégraphe begonnen, was ons liedje snel uit. We waren verstijfd van 
de kou. Binnen de kortste keren zaten we weer bij die bakker, tegen de verwarming. We hebben nog een warme 
douche in de lokale jeugdherberg kunnen versieren, maar uiteindelijk is een andere vriend ons moeten komen 
oppikken vanuit het toch wel verre Bourg d’Oisans. Wij konden niet meer fietsen. Ik geef je mee dat ik het verhaal 
nog herbeleef, en precies opnieuw voel, terwijl ik het vertel. 
Dat is fietsen. Net zoals ik het ongelooflijk vind hoeveel wielertoeristen kunnen pronken met hun sjieke fiets, vaak 
nog beter dan die van een profrenner. Dat mag, dat moet. 
Avontuur, verhalen beleven. Ik lees zulke epische daden over het oude wielrennen. Toen er nog niet te veel tv 
was. Coureurs worden daarbij afgeschilderd als helden, mannen die de onmogelijkste zaken realiseerden op hun 
stalen ros. En de journalist, hij werd niet gehinderd door televisiebeelden om dat aan te dikken. Zalig om te lezen. 
Ik zou zeggen: wielertoerist, laat in 2022 soms eens die koele data achterwege. En schrijf je eigen verhaal of een 
onvergetelijke story met je vrienden. En laat de cijfers van Strava of de wattages dat vooral niet tegenspreken. Dik 
je verhaal aan, wees in je verhaallijn een beetje veel Merckx, Pogacar, Van Aert. 
Geniet van jezelf en je fiets. 
Victor 



BIKE & CONCEPT STORE STROMER
- LOT - NOSSEGEM - DUFFEL -

10% KORTING VOOR ALLE LWT LEDEN

LWT_advertenties 2022.indd   6LWT_advertenties 2022.indd   6 9/02/22   08:459/02/22   08:45



 

10 

 Het inschrijvingsbedrag voor seizoen 2022 bedraagt 63 EUR (all-in). Dit tarief geldt ook voor nieuwe le-

den. Dit omvat :  

 1. Lidgeld LWT  (zowel rijdende als niet-rijdende gezinsleden)  

 2. Jaarlijkse AED-bijdrage  om alle AED’s te vervangen (afschrijving op 8 jaar).  

     Het jaarlijks omnium-onderhoud wordt betaald door de clubkas. 

 3. Verzekering B.A.,  Lichamelijke Ongevallen en Rechtsbijstand bij de VWB-VBR  

Alle ingeschreven leden van het gezin (wonend op hetzelfde adres) zijn volwaardig lid en genieten van de sport-

verzekering die naast het fietsen ook andere sporten dekt (zie verder). 

  

 VERZEKERING : Ieder lid wordt bij aansluiting verzekerd. Dit omvat :  

 *verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid t.o.v. derden, een verzekering Lichamelijke Ongevallen         
    en een verzekering Rechtsbijstand in het kader vn de uitgeoefende sport.  

 * De dekking geldt 24u/24 voor alle activiteiten op de fiets, en andere activiteiten ter bevordering           
    van de gezondheid (meer info op www.vbr-vlaanderen.be ), de website van de VWB.  
 * Indien een lid betrokken is bij een ongeval, volgt hij de procedure vermeld op die website, tabblad  
    “verzekeringen”.  

 * Fietsbijstand onderweg (zie verder) 

 STEUNKAARTEN :  
           De prijs van een steunkaart bedraagt 10 EUR. De sympathisanten die een steunkaart kopen krijgen        
 4 x per jaar het clubblad opgestuurd.  
 
 
 

 FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN DE CLUB :  

Bij een huwelijk of een geboorte ontvangt een clublid 50 EUR als geschenk. Clubsecretaris Francis Gens 

moet daarvan officieel in kennis gesteld worden. 

Clubleden die  deelnemen aan een officieel brevet van een binnen- of buitenlandse bond dat in het LWT-

programma opgenomen werd, krijgen een tussenkomst van 2,50 EUR op hun inschrijvingsgeld voor dat 

brevet, dit met een maximum van 2 brevetten op één seizoen. Om dit in de praktijk           eenvoudig te 

houden wordt de “terugbetaling” gedaan door aan de LWT-deelnemers 50 kledijpunten extra te geven 

(waarde 2,50 EUR). 

 

 LWT BANKREKENING : BE61 0680 4141 8017 

 

 

Vanaf 1.1.2017 veranderde de Bond van verzekeringsmaatschappij : Arena werd vervangen door Ethias. 

De aangifteformulieren vindt men op bovenvermelde website.  

Het belang van dergelijke toestellen ( én van een degelijke opleiding dringende medische 

hulpverlening is ondertussen overduidelijk bewezen en wij hopen hiermee de veiligheid 

van onze rijdende leden tijdens onze ritten te verhogen. 
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Gelieve onderstaande gegevens te willen vervolledigen in drukletters 

Naam/Voornaam : ……………………………………………………………………………. Geslacht :  M/V 

Straat/Nr : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode : ………………… Gemeente …………………………………………………………………………………………………….. 

Geb. Datum :  ………………….  Nationaliteit : ………………… Tel./GSM : …………………………………………………….. 

Nieuwsbrief : Ja/neen           Emailadres : ……………………………………………………………………………………………. 

Indien U kiest voor en gezinsaansluiting = overige gezinsleden (zelfde adres) 

Naam/Voornaam : ……………………………………………………………………….  M/V – Geb. Datum : …………………… 

Rijksregisternummer : ……………………………………………………………..      Rijdend lid : Ja/neen 

Naam/Voornaam : ……………………………………………………………………….  M/V – Geb. Datum : …………………… 

Rijksregisternummer : ……………………………………………………………..       Rijdend lid : Ja/neen 

Naam/Voornaam : ……………………………………………………………………….  M/V – Geb. Datum : …………………… 

Rijksregisternummer : ……………………………………………………………..      Rijdend lid : Ja/neen 

Naam/Voornaam : ……………………………………………………………………….  M/V – Geb. Datum : …………………… 

Rijksregisternummer : ……………………………………………………………..      Rijdend lid : Ja/neen 

Adressen extra abonnement LWT clubblad 10 euro  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gelieve te storten op rekeningnummer : BE61 0680 4141 8017 van LWT Bedrag : 63 euro     

      + extra abonnementen clubblad (indien van toepassing) 

Bescherming van de persoonsgegevens      

Ik ga er mee akkoord dat de persoonsgegevens op dit formulier gebruikt worden door het clubbestuur om de inschrijving te 

vervolledigen bij VBR Vlaanderen, nieuwsbrieven en emails te ontvangen en briefwisseling per post  te ontvangen op mijn 

thuisadres. 

      Voor akkoord : 

 

Betaling werd uitgevoerd per   Datum :     Naam & handtekening :   

overschrijving op  …………… (datum)     

 

 

PS : Nieuwe leden kunnen zich ook  registreren via deze link : Lid worden … – Leeuwse wielertoeristen  
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 TUSSENKOMST MUTUALITEIT  : 
 De meeste mutualiteiten voorzien een tussenkomst in de kosten van het  lidgeld bij een sportclub.      
 Zo geeft de C.M. bijvoorbeeld een tussenkomst van 15 euro per aangesloten sporter.  Voor een koppel 
 bedraagt dat dus 30 euro. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het eigen ziekenfonds.   

 Men kan via de website van de mutualiteit het nodige document uitprinten.  

 Het volstaat dit document te laten invullen door clubsecretaris Francis Gens en in de brievenbus van 
 uw mutualiteit te deponeren.   
 

 KILOMETERVERGOEDING VAN DE VOLGWAGENS : 
Tijdens de zondagse ritten en de erkende uitstappen worden de verschillende ploegen steeds gevolgd 
door een volgwagen die voorzien is van een signalisatiedriehoek en met aan boord een EHBO set,     
AED-toestel, reservewielen, materiaalkoffer en voetpomp.                                                                                    
De chauffeur van de volgwagen ontvangt een vergoeding van 0.20 EUR per gevolgde kilometer.      
Storting op bankrekening (strookje invullen of via website inbrengen).  

 

 RESERVEMATERIAAL :  

 De club beschikt over reservewielen (voor- en achterwielen) voor iedere ploeg en per ploeg voorzien  

            van verschillend gekleurde buitenbanden :   

 A-ploeg : zwart  Flandriens : blauwe zijkant  Tempo’s : beige zijkant   Sportivo’s : rood gestreept 

 Cyclo’s : blauw gestreept      Toeristen : wit gestreept  D-ploeg : rode zijkant   

  Daarnaast is er nog een set wielen beschikbaar voor de Trappers of de Moderato’s indien ze  

            beschikken over een volgwagen.  (bandjes met gele flanken)   

 Leden die tijdens een zondagse rit lek rijden en gebruik maken van een reservewiel, worden verzocht 

 hun persoonlijk wiel te herstellen na het einde van de rit.  We vragen ook met aandrang om na de rit  

            het reservewiel in propere staat weer op zijn plaats te hangen. (er zijn vodden beschikbaar !!)  

  !!!! NIEUW !!!! : iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal.  

 Indien er technische defecten zijn, kan dit met bestuurslid besproken worden, die dan de 

 nodige actie zal ondernemen. Op het einde van het seizoen, zal het materiaal voor nazicht/ 

 onderhoud bij Bikelife worden binnengebracht.  

 Het reservemateriaal bestaat per ploeg uit volgende zaken :  

 Koffer met gereedschap, map met de verzekeringsdocumenten, EHBO-koffer, AED-toestel, fietspomp,  

 2 voorwielen, 3 achterwielen (2x10 speed, 1 x 11speed) 

 

 ADVERTENTIES IN CLUBBLAD :  
Het clubblad verschijnt 3x/jaar op circa 400 exemplaren en wordt ook integraal op de website  
geplaatst (inclusief advertenties).  

 Een adverteerder in het clubblad betaalt : 

 1/8e pagina : 30 EUR  -  1/4e pagina : 55  EUR                                                  

 1/2e pagina : 100 EUR  -  volledige pagina : 200 EUR 

 Er is ook de mogelijkheid een banner op te hangen  op het                  

 3-daagse Smulfestijn in de Sint-Lutgardiszaal in Zuun                  

 (100  EUR, begin van de maand november, ruim 1100 bezoekers)                      

  



UW PROFESSIONEEL BEDRIJF VOOR

HET MILIEUVRIENDELIJK ONTMOSSEN EN  
RENOVEREN VAN UW DAK MET LAGE DRUK EN STOOM

NATUURLEIEN-DAKEN • ETERNITDAKEN  
PANNENDAKEN • SNELDEKDAKEN

PREVENTIEVE EN CURATIEVE BEHANDELING  
TEGEN MOSVORMING

ALGEMENE DAKWERKEN • KOPER EN ZINKEN GOTEN  
PLAATSEN VAN VELUX

ISOLEREN VAN UW DAK • HORIZONTALE DAKEN 
LICHTKOEPELS

Voor al uw dakwerken 1 adres:

Een vakkundig team staat steeds voor u klaar!

Wacht niet tot morgen  •  Bel vandaag

Gratis en vrijblijvend advies 

Reeds 32 jaar actief  •  Met duizenden referenties!!!

MIVI BELGIUM NV
Petrus Basteleusstraat 10
1600 Sint-Pieters-Leeuw

T. 02 331 05 95
info@mivi.be • www.mivi.be

MET ZINKEN DAKGOTEN TIJDENS ZOLDERISOLAT

MIVI
BELGIUM

QUA
LIT

Y GUARANTEED

THE BEST

MIVI
BELGIUM

Milieuvriendelijk ontmossen en 
renoveren van daken

DAK- KOPER & ZINKWERKEN

02 331 05 95
info@mivi.be
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  9 LWT PLOEGEN : “SAMEN UIT, SAMEN THUIS”  :  

 Ieder lid is vrij om te fietsen in de LWT-ploeg van zijn keuze.  Het is ook mogelijk om in de loop van     

 het seizoen in  verschillende ploegen te fietsen.  De ploegen rijden de volledige afstand van de uitstap 

 in groep.  Indien iemand  (tijdelijk) moeilijk kan volgen wordt de snelheid ook (tijdelijk) aangepast. 

  Een fietser in moeilijkheden mag nooit alleen gelaten worden en moet steeds tot thuis worden        

 begeleid door één  of meerdere ploeggenoten.   Hij kan eventueel ook in de volgwagen stappen. 

 De fietstochten georganiseerd door de club worden in NEGEN  groepen gereden :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De ploegverantwoordelijken en de baankapitein(s), aangeduid op de individuele ploegvergaderingen,  

 is (zijn) verantwoordelijk voor het respecteren van de gemiddelden van hun groep.  Het is zijn (hun) 

 plicht er voor te zorgen dat de groep niet uiteenvalt en samen aankomt door de nodige maatregelen 

            te treffen  (bv wachten, aanpassen van de snelheid).                                                                                      

 In het uiterste geval kan de ploegverantwoordelijke of de baankapitein een lid verplichten in de     

 volgwagen te stappen teneinde het vlotte verloop van de rit niet in het gedrang te brengen. 

 Indien 2 of meer ploegen samen fietsen (bijvoorbeeld bij regenweer) wordt de gemiddelde snelheid 
 aan de laagste ploeg aangepast.  

 

 
 

Om te vermijden dat het tempo in de ploeg onnodig opgedreven wordt vragen we 
aan de LWT-ers die met een elektrische fiets rijden om NIET op kop te rijden.                                                  
Beter is achteraan te blijven en daar zo nodig enige hulp te bieden indien nodig. 

IEDER LID IS INDIVIDUEEL VERANTWOORDELIJK VOOR HET 

NALEVEN  VAN HET VERKEERSREGLEMENT EN VOOR HET 

RESPECTEREN VAN HET MILIEU DOOR AFVAL BIJ TE HOUDEN. 

- A-ploeg : gemiddelde snelheid van 34 km/u (circa 100 km) 

- Flandriens: gemiddelde snelheid van 31 km/u (circa 100 km) 

- Tempo’s : gemiddelde snelheid van 30 km/u (circa 100 km)  

- Sportivo’s : gemiddelde snelheid van 28 km/u (circa 95 km) 

- Cyclo’s : gemiddelde snelheid van 26 km/u (circa 85 km) 

- Toeristen : gemiddelde snelheid van 24 km/u (circa 75 km) 

- D-ploeg :  gemiddelde snelheid van 22 km/u (circa 65 km) 

- Trappers : gemiddelde snelheid van 20 km/u (circa 55 km) 

       - Moderato’s : gemiddelde snelheid van 16 km/u (circa 45 km) 
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Ook in 2022 kunnen VWB-LEDEN EN ALLE LEDEN VAN HUN GEZIN in          
geval van “pech onderweg” rekenen op FIETSBIJSTAND TER PLAATSE. 
Dit geldt voor RECREATIEVE - SPORTIEVE - WOON/WERKFIETSERS.            
ALLE type fietsen vallen onder deze bijstand, inbegrepen E-BIKES. 
De VWB-partner, met wie een exclusief contract afgesloten werd - is         
binnen de 30 minuten ter plaatse en brengt de VWB-fietser snel naar      
zijn/haar vertrekpunt of thuisadres. De fiets wordt voor herstelling             
afgeleverd bij de dichtstbijzijnde fietshersteller of bij de eigen hersteller 
indien die binnen een straal van 50 km gevestigd is - en dit in heel België                                                          
en gedurende 24 uur op 24, 7 dagen op 7. 
 

 BIJZONDERHEDEN :  

Er is dekking in België vanaf 1 km van het vertrekpunt van de fietser; er is ook dekking over de              
landsgrenzen met buurlanden tot 30 km over de grens, gemeten vanaf het vertrekpunt in België.           
Dekking geldt bij technische en elektrische fietspanne, vandalisme, ongeval of diefstal.  

De FIETSBIJSTAND bestaat in het ophalen van fiets en fietser indien de fiets niet ter plaatse rijklaar         
kan gemaakt worden.  Kosten van wisselstukken en van de fietshersteller zijn niet gedekt.                                
Fietsers zijn enkel gedekt als hun rijwiel technisch en wettelijk in orde is en op een redelijke manier         
en met regelmaat onderhouden.  

De pechverhelper zal zich moeten kunnen vergewissen van het feit dat diegene die moet geholpen  
worden effectief lid is van de Vlaamse Wielrijdersbond, dit aan de hand van het persoonlijk lidnummer 
bij de bond. 

 UITGESLOTEN :  

• Deelname aan georganiseerde toertochten (meestal is daar een eigen depannagedienst) 
• Bijstand thuis of voor een fiets die reeds bij een fietshersteller staat 
• Verlies van sleutels van een fietsslot bij diefstal 
• Fiets die gestolen is en waarvoor geen aangifte bij de politie is gedaan 
• E-bike waarvan de batterij onvoldoende werd opgeladen bij vertrek 
• Opzettelijk veroorzaakt defect 
• Bij defect dat reeds bestond vooraf. 
 
Bij fietspech in eigen land belt u het gratis noodnummer 0800-787.62                                                                                  
Geef uw naam, lidnummer of rijksregisternummer en de plaats waar u met pech staat door en binnen    
30 min.(onder normale omstandigheden) is de wegenwachter bij u. 
Wij zijn overtuigd dat deze extra service een geruststelling zal zijn om met nog meer plezier  aan uw    
fietstochten   te beginnen. 
 
Om vanuit de aan België grenzende landen te bellen bij pech:  +32 2 533.75.75   (nieuw nummer!) 
De pechbijstand gebeurt dan vanuit België, de max afstand over de grens is 30 km.    
De bedoeling hiervan is vooral het grensverkeer zoals bij fietsroutes te ondersteunen.   
Opgelet: de dekking geldt niet in dat gehele land. 
 
 
 
 
 

!!! Vergeet niet de telefoonnummers op  te slaan in je 

GSM of te noteren in je portefeuille !!!                           

Tip: zet er meteen ook je lidnummer van de VWB bij! 
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 LWT KALENDER :  

 Het clubseizoen begint de eerste zondag van maart en eindigt  op de tweede zondag van de     

 maand oktober. Het clubkampioenschap zal doorgaan op 12 september 2021. 

  In 2021 zijn er 32 aanwezigheden te verdienen: de 31 zondagen tussen 6/3/2022 en 2/10/2022 

  én 1 aanwezigheidspunt als medewerker aan het Smulfestijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/03 03/04 01/05 05/06 03/07 07/08 04/09 02/10 

13/03 10/04 08/05 12/06 10/07 14/08 11/09  

20/03 17/04 15/05 19/06 17/07 21/08 18/09 + medewerking WE smulfestijn  

27/03 24/04 22/05 26/06 24/07 28/08 25/09  

  29/05  31/07    

 ZONDAGSE CLUBRITTEN EN WEGCODE :  

Enkele concrete aanbevelingen die belangrijk zijn voor onze baankapiteins, fietsers en volgwagens : 

Ploegen die met minder dan 15 personen fietsen zouden in principe altijd en overal de fietspaden moeten       
gebruiken.  Pas op : er werden reeds verschillende leden beboet wegens het niet respecteren van deze regel !  
Voor groepen van meer dan 15 man is het gebruik van de fietspaden niet verplicht.                                                                                                                   
Voor groepen van minder dan 51 man zijn er geen “wegkapiteins” verplicht.                                                                      
Maar als die er wél zijn moeten er minstens twee zijn en moeten ze die om de linkerarm een band dragen 
met de nationale driekleur en het woord “wegkapitein”.                                                                                                                           
Het lijkt ons dus het beste dat onze “baankapiteins” zich bij controles geen “wegkapitein” noemen… 
 Er mag een volgwagen zijn (geen verplichting!) en die moet dan voorzien zijn van de daarvoor                  

voorziene signalisatie op het dak.  Voor het geval dat de magneten van onze signalisatieborden                
onbruikbaar zijn op het (glazen) dak zijn er doorzichtige spandoekjes die met zuignappen aan                      
de achterruit kunnen bevestigd worden.        
Beide systemen zijn beschikbaar in het clublokaal  

 
Het volgen van een groep fietsers als volgwagen verrechtvaardigt niet het gebruik van de  vier richtingaanwij-
zers!  Het onrechtmatige gebruik van de vier richtingaanwijzers is een overtreding van de eerste graad en de 
boete  bedraagt € 58 .    
        Een bijkomend oranje knipperlicht is overbodig en bovendien niet toegelaten.  De chauffeur van de              
        volgwagen heeft geen enkele bevoegdheid om het verkeer te regelen of op te houden.      
   
Met maximum twee naast elkaar rijden mag altijd op voorwaarde dat men gegroepeerd blijft.  Op een baan    
zonder rijstroken mag je niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook  (± 3m) en in geen geval 
meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.  Op een rijbaan met rijstroken gebruik je alleen de rechter-
rijstrook.     
Onze baankapiteins die de ploeg “gidsen” moeten ervoor zorgen dat de volgwagen overal de fietsers mag 
volgen, of zo nodig een kleine omleiding volgt (vb : hier mag de volgwagen niet in ! )                                                                                                                  
Dit wil ook zeggen dat we steeds rekening moeten houden met de (lokale) verkeerssituatie.  Het is soms     
verleidelijk om toch door een versperring te rijden met de fietsen, maar houd  steeds rekening met de      
volgwagen.   

Op de openbare weg dient te allen tijde de wegcode gerespecteerd te worden en de club zal niet 

tussenkomen in eventuele boetes door het niet volgen van die wegcode.                                                                                           

                                                     



 

shapeFISIX success.
 KINE REVALIDATIE TRAINING

 02 310 77 74
 Kasteelstraat 20E - Sint-Pieters-Leeuw

 www.fisix.be
  info@fisix.be
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Zoals ieder jaar, vragen we aan de leden om bij iedere rit, georganiseerd door de club, in 

club-kledij te rijden met inbegrip van een helm.  

De club dringt er sterk op aan bij het fietsen ALTIJD een helm te dragen !                                                                       

De LWT-kledij is uitsluitend verkrijgbaar mits bestelling en voorafbetaling (meer info over 

besteldagen in de clubbladen en via nieuwsbrieven; bestelling ook mogelijk via de website).  

De bestelling van de kledij , voor het seizoen 2022 werd op 20/12/2021 doorgegeven. Nieuwe kledij kan besteld 

worden bij Jenny (of via mail), maar zal pas bij Vermarc besteld worden als de bestelling groot genoeg is om van 

onze voordelige prijzen te kunnen genieten. Sommige kledingstukken uit de “Sportlijn” zijn wel in voorraad.  

Wij vragen om alleen overwegend zwarte broeken te gebruiken, al dan niet uit het nieuwe gamma. Ook de  
vroegere donkerblauwe clubbroeken passen mooi bij de nieuwe clubkledij en kunnen dus verder worden gebruikt.  
Vermijd in ieder geval gebruik te maken van andere felle kleuren (groen, rood, enz.)  

Activiteit 

 

 Kledijpunten 

Zondagse rit /baankapitein/volgwagen 10 

Helper bij eetfestijn (per dag - shift) 10 

Algemene vergadering  10 

Helper bij cluborganisaties (opstellen en afbreken podium)  10 

Organisatie winterwandeling 10 

TUSSENKOMST BIJ AANKOOP CLUBKLEDIJ EN INSCHRIJVING VOOR ANDERE CLUBACTIVITEITEN   

Actieve clubleden zullen in de loop van het seizoen automatisch LWT-punten verwerven. De verzamelde punten 

worden omgezet naar de geldwaarde en deze som wordt in mindering gebracht bij de aankoop van de kledij.  

Indien men tijdens het seizoen geen kledij aanschaft, worden de verdiende punten overgedragen naar volgend  

seizoen. Dit enkel indien men lid bijft van de club.  

De waarde van 10 LWT-punten is bepaald op 0.50 EUR. en kunnen als volgt verdiend worden.  

In het lokaal zijn er bestelformulieren te verkrijgen bij Jenny Roobaert en Luc Mertens. (kledijverantwoordelijken). 
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van alle beschikbare clubkledij.  Nieuw is dat er nu ook vrijetijdskledij 
beschikbaar is (T-shirts en polo’s, zie onderaan de pagina “CASUAL” 

Wat de fietskledij betreft: SL = “sportlijn”,  PRR = (vernieuwde) professionele lijn  
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ART.NR 
Dames 
Heren 

SPL 
PRR 

ARTIKEL LWT prijs 

1 Heren SPL 
Trui korte mouwen lange rits met aansluitende mouwen, siliconen 

boordje onderaan de trui,… 
€ 45 

2 Dames SPL 
Trui korte mouwen lange rits met aansluitende mouwen, siliconen 

boordje onderaan de trui,… 
€ 45 

3 Heren SPL 
Trui (Kaos) zonder mouwen lange rits + extra zakje met rits, silico-

nen boordje onderaan de trui,… 
€ 55 

4 Dames SPL 
Trui (Kaos) zonder mouwen lange rits + extra zakje met rits, silico-

nen boordje onderaan de trui,… 
€ 55 

5 Heren SPL Trui lange mouwen lange rits THSQ € 45 

6 Dames SPL Trui lange mouwen lange rits THSQ DAMES € 45 

7 Heren SPL Vest Mid-Season Windtex (Voorjaarsvest) € 70 

8 Dames SPL Vest Mid-Season Windtex DAMES (Voorjaarsvest) € 70 

9 Heren SPL Kaos vest (zonder mouwen) Windtex vooraan, net achteraan € 55 

10 Dames SPL 
Kaos vest (zonder mouwen) DAMES Windtex vooraan, net achter-

aan 
€ 55 

15 Heren SPL Vest Technical + 4e zakje met rits (wintervest)  € 90 

16 Dames SPL Vest Technical DAMES + 4e zakje met rits (wintervest)  € 90 

13 Heren SPL Korte broek met bretellen LD zeem € 65 

21 Heren PRR 
Trui korte mouwen met lange rits PRR (met 4de achterzakje met 

rits) 
€ 75 

22 Dames PRR 
Trui korte mouwen met lange rits DAMES PRR (met 4de achter-

zakje met rits) 
€ 75 

23 Heren PRR 
Trui (Kaos) zonder mouwen met lange rits PRR, in doorzichtige 

luchtige stof  
€ 60 

24 Dames PRR 
Trui (Kaos) zonder mouwen met lange rits DAMES PRR, met luchti-

ge doorzichtige rugzijde  
€ 60 

25 Heren PRR Trui lange mouwen lange rits (zonder extra zakje PRR) € 80 

26 Dames PRR Trui lange mouwen lange rits (zonder extra zakje PRR) DAMES € 80 

27 Heren PRR 
REGENVEST EVENT Lange mouwen, zeer kleine maatvoering! Dik-

ke warme regenvest UNISEX (NIEUW) 
€ 125 

28 Dames PRR 
REGENVEST EVENT Lange mouwen, zeer kleine maatvoering! Dik-

ke warme regenvest UNISEX (NIEUW) 
€ 125 

30 Dames PRR Broek kort zonder bretellen met LD Dames zeem € 65 

31 Dames PRR Broek kort  met bretellen met LD Dames zeem € 80 

32 Heren PRR Broek kort  met bretellen met LD zeem € 80 

33 Heren PRR 
Broek lang superroubaix met bretellen met LD Heren zeem (zwart 

zonder clubmotief) 
€ 95 

34 Heren PRR 
Broek lang  met bretellen met LD zeem (teambroek met rood 

boordje) 
€ 85 

35 Unisex PRR 
Broek lang  met bretellen zonder zeem UNISEX (teambroek met 

rood boordje) 
€ 75 

36 Heren PRR Kniebroek met bretellen met LD Heren zeem (teambroek  € 80 

37 Dames PRR Kniebroek met bretellen met LD Dames zeem (teambroek) € 80 

38 Dames PRR Kniebroek zonder bretellen met LD Dames zeem (teambroek) € 70 

50 Heren Casual T-shirt Atol 100% biologisch ringgesponnen gekamd katoen € 15 

51 Dames Casual T-shirt Atol 100% biologisch ringgesponnen gekamd katoen € 15 

52 Heren Casual T-shirt Wit 100% biologisch ringgesponnen gekamd katoen € 15 

53 Dames Casual T-shirt Wit 100% biologisch ringgesponnen gekamd katoen € 15 

60 Heren Casual Polo shirt Wit 100% gekamd katoen piqué korte mouw € 22 

61 Dames Casual Polo shirt Wit 100% gekamd katoen piqué zonder mouw € 22 

Casual 



Herstellingen alle merken

SCOTT - CUBE - OXFORD - KUOTA
ZANNATA - EBIKE das original - OLMO

JP BIKES
Ruisbroeksesteenweg 186 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

02 377 66 15
johan.peremans1@telenet.be

maandag gesloten

Sint-Pieters-Leeuw 
en Lennik

HET ARGENTA TEAM `
SINT-PIETERS-LEEUW 
CENTRUM HEET U WELKOM!
SPAREN – BELEGGEN – 
KREDIETEN – VERZEKEREN

Argenta 
Sint-Pieters-Leeuw Centrum
Rink 48 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Argenta Bank en Verzekeringen
ON 0501.950.848 RPR Brussel
T 02 331 30 07
splcentrum@argenta.be
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De laureaten van de verschillende klassementen zullen gehuldigd worden tijdens de brunch op 9 oktober 2022. 

Vanaf dit seizoen 2022, zullen de klassementen teruggebracht worden naar 2 categorieën :   

“meeste aanwezigheden “ en  “meeste kilometers”. Het aantal gereden kilometers zal in 1 klassement worden 
opgenomen. Hiervoor komen nog enkel het “gele boekje” en de Strava—registraties voor in aanmerking.  
 
 LAUREATEN ALLE AANWEZIGHEDEN :  

In het begin van ieder seizoen worden de data van de LWT-uitstappen vastgelegd. Ze komen in aanmerking voor het 

toekennen van een aanwezigheidspunt.  

Om een aanwezigheidspunt te krijgen moet men: 

 * Deelgenomen hebben aan een uitstap of een reis voorzien in de LWT-kalender op die datum; 

 * Eén dag meegeholpen hebben tijdens het LWT-smulfestijn (keuze tussen donder-, vrij-, zater-, zon-of maandag).  

 * Men moet zich inscannen bij het vertrek, ofwel het controleblad invullen met vermelding van datum  en ploeg, ofwel  

    zijn aanwezigheid melden  op de LWT-website binnen de 10 dagen.  

 

Om te scannen wordt er gebruik gemaakt van de barcode op de keerzijde van de identiteitskaart of met de 
Stocard-app op je smartphone. Het bestuur dringt erop aan om persoonlijk te scannen voor het vertrek.  

Indien  laattijdig aangemeld, zal de registratie via de website dienen te gebeuren.  
 
 
Om het aanwezigheidspunt op zondagvoormiddag te verkrijgen dient het lid tot het einde van de rit  mee te rijden in groep  
(een occasionele uitzondering niet te na gesproken) en iedere rit eindigt aan het clublokaal. 
Eventuele misbruiken zullen op de bestuursvergadering besproken worden. 
 

Bij extreme weersomstandigheden zal het bestuur,  ’s morgens aanwezig in het lokaal,  beslissen of de rit doorgaat dan wel 

geneutraliseerd wordt  (zie ook steeds de website www.lwt.be) 

 

Elk lid krijgt de mogelijkheid om gedurende gans het seizoen om op die welbepaalde zondagen (of zaterdagen van hetzelfde 

weekend)  maximum 3 fietsuitstappen te rijden naar eigen keuze,  die weliswaar beantwoorden aan de volgende criteria :  

 * Opgenomen zijn in de VWB-VBR kalender of een andere Belgische of buitenlandse wielertoeristenbond. 

 * Voor deze (maximum) 3 uitstappen moet men een officieel bewijsstuk met stempel van de inrichtende   

    club ten laatste op het einde van het seizoen afgeven aan Francis Gens. 

 * Ook de zaterdagse of zondagse ritten die genoteerd en afgestempeld werden in het kilometerboekje  (zie verder)   

                 geven (maximaal  3 keer per jaar) recht op een aanwezigheidspunt indien men ’s zondags  niet in clubverband fietst. 

 * Leden-volwagenchauffeur zijn krijgen hiervoor een aanwezigheidspunt, maar geen gereden kilometers. 

 * Per weekend (of verlengd weekend) kan slechts één aanwezigheidspunt verdiend worden.. 

 * Indien na een internationale uitstap, een Tweedaagse of Driedaagse ingericht door de LWT, de leden op een zaterdag 

                of een zondag met de wagen, bus of vliegtuig terugkeren, dan komt dit in aanmerking voor een aanwezigheidspunt. 
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 LAUREATEN MEESTE KILOMETERS :  

Zoals reeds vermeld op vorige pagina, zal er vanaf dit seizoen 2022, slechts 1 klassement   

opgemaakt worden voor de meest gereden kilometers. Er zal dus geen apart klassement meer zijn 

voor 5.000 km en de Strava laureaten 10.000km.  

Enkel  de kilometers geregistreerd via het Strava-klassement en het gele boekje komen nog in  

aanmerking voor het klassement als laureaat.  

 

Voor het behalen van het meest aantal kilometers, komen de volgende gereden kilometers  in aanmerking : 

 Alle ritten en reizen vermeld in de LWT kalender; 

 Alle ritten en reizen vermeld in het VWB-VBR bondsblad  en van andere officiële bonden 

De ritten die genoteerd werden in het LWT-kilometerboekje (zie verder); 

 Er komt slechts één uitstap per dag in aanmerking  

      Komen niet in aanmerking: 

  - De kilometers gereden met de volgwagen (wél het aanwezigheidspunt); 

  - Individuele of groepsreizen buiten de LWT- of VWB-VBR kalender. 

 

Spelregels : 

 - Je mag starten van thuis, vanaf je vakantieplaats of tijdens een fietsreis.  Geef voor iedere rit je vertrekplaats op.   

    Tijdens een reis is dat het vertrek- en eindpunt van elke rit. 

 - Alleen werkelijk gefietste km komen in aanmerking en de afstanden dienen gemeten vanaf het vertrek tot je  

 “keerpunt” en terug.  Als “bewijs” laat je daar in je kilometerboekje een stempel zetten in één of andere handelszaak.  

 Noteer ofwel de kilometers die aangegeven worden door GPS, ViaMichelin, Mappy of afstandmeten.nl,   

 ofwel het aantal km dat volgens je fietscomputertje minimaal nodig is om over en weer naar je verste punt te fietsen. 

 - Meermaals dezelfde rit fietsen is toegestaan maar er mag slechts één rit per dag gefietst worden.  

              Alleen ritten met een minimum afstand van 30 km komen in aanmerking. 

 - Speel het spel eerlijk en vooral…….. veel fietsgenot ! 

 

Op het einde van het seizoen moeten de controlekaarten en boekje(s) afgegeven worden aan secretaris Francis Gens.   

Meer inlichtingen en kilometerboekjes bij Pierre Huygens  (GSM 0478 36 08 25)  

 

 STRAVA - KILOMETERS :  

Zal voortaan de naam zijn van het nieuwe én enige klassement voor het meest aantal gereden kilometers.  

 

Op 1 januari 2022 start een nieuw kilometer-clubklassement dat zal lopen tot de eerste zondag  van  november.  
Aan de hand van de geregistreerde GEFIETSTE kilometers IN DIE PERIODE zal er een clubklassement opgemaakt 
worden.   

 

 

Verdere Strava-info ook op www.lwt.be 



Café  DE  MERSELBORRECafé  DE  MERSELBORRE
Bij  kurt  &  DianaBij  kurt  &  Diana

Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek

Open vanaf: 10.00 u
Dinsdag gesloten
Tel: 02/569.69.82

www.thesora.be

Ninoofsesteenweg 354   Lombeekstraat 22b
1700 Dilbeek     1760 Roosdaal
02/569.38.38     054/33.76.49
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AANWEZIGHEIDSLAUREATEN  2021  (alfabetisch) 

 1. Ronald Huybrecht  
 2. Marcel Huygens   
 3. Pierre Huygens 
 4. Claude Januarius  
 5. Didier Leroy   
 6. Jozef Vaneulder  
 7. Piet Van Wanseele   
 8. Philibert Wauters   
            9. Roger Wispenninck  
                                                                                                                                                                                 

LAUREATEN 5.000 KM (geregistreerde kilometers tussen seizoenopening en sluiting° 

 

 1. Marcel Huygens  12.577 km    (31te keer)  
 2. Philibert Wauters  6.647 km  (33ste keer)  
 3. Pierre Huygens   6.119 km (35ste keer) 
 

 

STRAVA LAUREATEN 10.000 KM (geregistreerde kilometers tussen 1/1/2021 en 1/11/2021)  

  
  
 1. Johan Dewaele     17.300 km 
  

 

 

 

 

 

De Algemene Vergadering, die in principe doorgaat in de Merselborre (Vlezenbeek), heeft in 2021, door de uit-
zonderlijke omstandigheden, niet fysiek kunnen plaatsvinden.                                                                                                                         

Een exacte datum volgt later  

 

 



Cycles Pé
6 rue de Bruxelles • 1480 TUBIZE

Tél. 02 355 51 36Pijnbroekstraat 54 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
koen@kapsalonkoen.be - www.kapsalonkoen.be

Tel. 02 360 26 43

Lotsebeemd 1 - 1651 Lot
0475 460 184 - ophals.dirk@telenet.be

www.dakwerkenophalsdirk.be

Café in
‘T VAGEVUUR
DC VAGEVUUR

Bij Raymond & Marina
Paridaens-Beirens

Vlezenbeeklaan 91
1600 Sint-Pieters-Leeuw

02 377 89 20

Bloemen Rudi & Veerle

Tel. +32 (0)2 378 37 11
+32 (0)2 377 17 87

Fax +32 (0)2 331 10 24
GSM +32 (0)475 43 30 10

e-mail: bloemen_rudi@hotmail.com

bvba RANIE
Galgstraat 73
1600 Sint-Pieters-Leeuw
btw BE 0466 109 051

Rudi & Veerle Van Vlaenderen - Vanden Houwe, Rani & Niels

WOENSDAG GESLOTEN, behalve feestdagen
openingsuren: maandag tot zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur

Zon- en feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur

-vzw-
Voorzitter

Eddy Anckaert
Postweg 5

1602 Vlezenbeek
Tel. 0472 33 87 72

Leeuwse_Wielertoeristen_US_omslag.indd   1 9/09/19   13:15

Doe mee en help je vereniging
Vooruit !

Ben jij lid van een vereniging? Of wil je de vereniging 
van iemand anders steunen? Kies nu de vereniging 
die jouw leuk steuntje krijgt. Bij elke aankoop die je bij MAKRO doet, 
krijgt die vereniging 3% van die aankoop. 
Dit bedrag komt als tegoed op hun MAKRO-kaart.

KOPPEL JE MAKROKAART VIA LEUKSTEUNTJE.BE EN STEUN 
OP DIE MANIER DE LEEUWSE WIELERTOERISTEN
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Enkele geboortes te melden van clubleden :  

 
Toon Mertens (A-ploeg) : Fil werd geboren op  5 januari 2021.  
Carl Anckaert (A-ploeg) : Floris zag het licht op 12 oktober 2021.  

Marc Goemare (Sportivo’s) : werd grootvader van Marie op 12 januari 2022. 

 

Van harte proficiat aan alle betrokkenen.  

 

****************************************************************************************** 

 

Enkele leden hebben al een mooi palmares opgebouwd binnen de club :  

 

  
 25-jaar lid :  

 Eddy Anckaert 

 Marc Vanalphen 

 Patrick Detre 

 Nadine Thibaut 

 Willy Burssens  

 

 

 

 50 jaar lid :  

 Jean-Pierre Vanhemelrijck  
(41jaar bestuurslid waarvan 33 jaar als voorzitter)  

Eugene Blommaert  

Daniël Gregoire 

Roland Demol (36 jaar bestuurslid)  

Victor Borremans 

 

 

Proficiat aan alle leden. Zij zullen gehuldigd worden tijdens de brunch op 9 oktober.  
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Het eerste vrouwelijke lid van de LWT  

Op de ploegenvergadering van de D ploeg werd Jacqueline Calloens gevierd en in de bloemetjes gezet. 

De D-ploeg werd opgericht in april 1984 en sinds die datum was zij ploegverantwoordelijke van de D-ploeg en heeft 
zij dit jaar de fakkel doorgegeven aan Pierre Mattens. 

Dit waren nog de jaren dat de weinige vrouwen op de fiets nog te horen kregen “ moeten jullie geen soep gaan  
maken “. 

Jacqueline was dus gedurende 37 jaar ononderbroken ploegverantwoordelijke en heeft daarmee in de club een 
uniek record neergezet. 

Zij is bovendien rijdend lid van het eerste uur vermits zij sinds 1971 meefietst in onze club. Spijtig dat zij in de jaren 
70 twee jaar is gestopt met fietsen, waardoor zij niet in aanmerking kan komen voor 50 jaar ononderbroken  
lidmaatschap. 

Maar haar grote verdienste binnen de club ligt niet alleen in de D-ploeg maar ook in haar vele werk tijdens het 
smulfestijn: donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag van ’s morgens tot ’s avonds. 

Hierbij nog een beetje geschiedenis van de LWT omtrent het smulfestijn: 

 18/11/74: 1e waterzooifestijn 

 1975        :               “ 

 1976        :               “ 

 1977      :                “ 

 1979        : geen smulfestijn ingericht, wel nog het jaarlijks bal 

 1980        :                             “ 

 1981        : 6e LWT smulfestijn ( geen waterzooi meer, start van de huidige editie) 

 1982       :  

 1983        :  

 Enz… 
 

Vanaf 1981 werd Jacqueline dan de verantwoordelijke voor de voorbereidingswerken in de keuken, in samenwer-
king met de kok en Victor Wauters. 

In 1981 werd haar echtgenoot Jean-Pierre Vanhemelrijck LWT - voorzitter en heeft zij hem steeds vergezeld bij de 
ongeveer 30 eetkermissen, toneelvoorstellingen, recepties enz…tussen eind september en einde maart. 

Samen met hem heeft zij ook sinds  1973 decennia lang het clubblad gemaakt. In de jaren 70, 80 en 90 verschenen 
er trouwens nog 7 clubbladen per seizoen. 

Jacqueline heeft ook nog lessen gevolgd voor “producer”. Ze maakte een dia-reportage van de LWT-reizen en  
monteerde hierop muziek en de nodige ludieke teksten.  

Wij wensen haar nog vele gezonde en sportieve jaren toe in onze vereniging. 
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Tot op heden hebben we 418 leden, waarvan 280 rijdende leden.  

Welkom aan de nieuwe leden :  

 Crokaert Michel    Halle 
 De Gelas Emiel    Dworp 
 De Graeve Patrice   Wemmel 

 De Knop Roland   Vlezenbeek 

 De Paepe Geert   Hofstade 

 De Weerdt Tom   Halle 

 Hamelryckx Viviane   Vlezenbeek 

 Heyvaert Pieter   Vlezenbeek 

 Lories Laurens    Lennik 

 Paternot Rudi     Buizingen 

 Renier Victor    Vlezenbeek 

 Reuse Gilbert    Vlezenbeek 

 Thibaut Wietse   Oetingen 

 Van Assel Camille   Ruisbroek 

 Van Den Hauwe Michel  Vlezenbeek 

 Van Hauwermeiren Pieter Sint-Pieters-Leeuw 

 Van Volsem Dirk   Oudenaken 

 Van Volsem Sven    Sint-Pieters-Leeuw 

 Vander Elst Hans   Halle 

 Vander Gooten Eddy  Alsemberg 

 Wollaert Pascal   Itterbeek  

 

  

 

 

 



Wij leven vastgoed.

HALLE
Grote Markt 10, 1500 Halle
T 02 466 60 60

DILBEEK     
Astridlaan 1, 1700 Dilbeek
T 02 466 05 75

NINOVE
Burchtstraat 12 9400 Ninove
T 054 30 05 00

Bezoek onze website www.living-stone.be | info@living-stone.be  | .

DILBEEK | LEUVEN | BRUSSEL | HAACHT | HALLE | MECHELEN | NINOVE | OUD-HEVERLEE | TIENEN | ZAVENTEM 
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De Vlaamse wielertoerist: minstens drie keer per week, het 
mag 1.700 euro kosten en Strava moet het weten 

Foto: Peter Malaise  uit “Het  Nieuwsblad”  
(01/09/2021)  

De Vlaamse wielertoerist fietst gemiddeld drie keer per week, deelt wat graag zijn prestaties online en schuwt 
geen kilometer meer of minder. In de zomer is een weektotaal van 140 km tot 200 km geen uitzondering. De fiets-
hobby mag hem of haar ook wat kosten. Heeft iemand die slechts sporadisch op de fiets zit toch een kleine 700 
euro over voor het fietsbudget, dan mag het bij een meer gedreven wielertoerist zo’n 1.700 euro per jaar zijn. 
‘Wie zijn de sportieve fietsers in Vlaanderen?’ was de vraag bij het bureau NextGen Sports. Samen met de  
Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven en met exclusieve steun van Het Nieuwsblad en 
Cycling Vlaanderen worden nu de resultaten van een groot marktonderzoek onder de Vlaamse fietsers gepresen-
teerd. 
De Leuvense universiteit stelde eerder dit jaar al vast dat iets meer dan 1,3 miljoen Vlamingen zeggen aan fiets-
sport te doen. In het nieuwe onderzoek komen nu op initiatief van Gilbert van fraeyenhoven en zijn onderzoeks-
bureau ontzettend veel meer details aan het licht. 
De meerderheid van de wielertoeristen neemt drie keer of meer zijn koersfiets. Naast het fietsen is de wielertoe-
rist doorgaans ook nog iemand die wandelt, loopt of zwemt. Wie wielertoerisme zegt, denkt aan de koersfiets en 
dat klopt ook. Mountainbike, gravel, e-bike, spinningfietsen kunnen niet op tegen de klassieke koersfiets. Het me-
rendeel van de sportieve fietsers rijdt niet-georganiseerd, kiest vrienden of zijn partner als fietsgezel. Lid worden 
van een federatie zit er wel in, vaak omwille van de fietsverzekering, maar in een club zitten, zegt de wielertoerist 
eigenlijk niets. 
Zonder schema, mét fietscomputer 
De onderzoekers stelden vast dat de overgrote meerderheid van de wielerrecreanten toch nog fietst zonder  
trainingsschema’s. Slechts een kleine 15% wil weten van zulke schema’s om de conditie te verbeteren. En om  
merken te noemen: de favorieten fiets is het Amerikaanse Trek, gevolgd door Cube en Specialized. Qua kledij sco-
ren dan weer de Belgische merken Vermarc, Bioracer zeer goed. Zij vloeren het Italiaanse Castelli.  
Een fietscomputer is vandaag een must. Minstens 70% heeft zo’n toestel op de fiets, en het zal niet verbazen dat 
eenzelfde 70% zijn activiteiten graag deelt op allerhande kanalen, met Strava als koploper. 
Vlaanderen is mooi, maar voor veel wielertoeristen ook te klein. Ongeveer één derde van de wielertoeristen gaat 
één keer per jaar naar het buitenland, met de voorkeur om daar te rijden vanuit één bepaalde locatie. Duur van 
de fietsvakantie : doorgaans een week. 
En dan de centen. Voor een occasionele recreant, met toch 141 km per week, bedraagt het jaarlijks fietsbudget 
685 euro. Wie iets meer gedreven is, en omzeggens 200 km per week rijdt, stelt dat hij jaarlijks toch 1.100 euro 
uitgeeft aan zijn fiets. Wordt fietsen echt een passie, met 251 km per week, dan loopt de factuur van de fiets al op 
naar 1.693 euro voor twaalf maanden. Renners die bij een club zijn aangesloten, spreken over een jaarlijkse  
uitgave van 2.593 euro. 



Louyet Sint-Pieters-Leeuw
Bergensesteenweg 720
1600 St. Pieters Leeuw
Tel. 02 360 08 80
www.louyet.bmw.be

DE ALLEREERSTE  

BMW 2 REEKS 
GRAN COUPÉ.

4,6-8,3 l/100 km • 120-188 g/km CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

LWT_advertenties 2022.indd   16LWT_advertenties 2022.indd   16 9/02/22   08:469/02/22   08:46



 

26 

Door de onzekere omstandigheden ivm Corona, waren we vorig jaar ook verplicht om een afhaalfestijn te  

organiseren.   

De inkomsten uit (afhaal) eetfestijnen, blijven de belangrijkste inkomsten voor de club om de jaarlijkse werking te 

garanderen (uitbetalen kms volgwagens, aankoop kledij, etc.)   

Dit jaar kozen we ervoor om de kaart met afhaalgerechten wat uit te breiden.  

In bijlage enkele foto’s :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele naarstige bijtjes aan het 

werk om alle bestellingen klaar 

te maken voor afhaal.  

De klaargemaakte bestellingen in de frigo 

De bestellingen klaar voor afhaal door de leden.  
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Dankzij de LWT-leden (146) bracht het afhaalfestijn : +/-6.000 € op 

De voorgerechten werden nog gekoeld bewaard voor ze 

aan bestelling werden toegevoegd.  

Een foto van een maaltijd bij een tevreden lid  

Smakelijk :)  



w
w

w
.nachtegael-slager-tra

it
eu

r.
b e

Culinaire Slagerij 

Traiteur

De Nachtegael
Lenniksebaan 96 | 1701 Itterbeek

Tel. 02 569 27 45

Graag nodigen wij u uit voor het ontdekken en degusteren van onze wijnen, 
rums, whisky’s en gins en streekproducten. Wijnen uit alle landen en wijnstreken. 

Rechtstreekse invoer van wijnproducent. Leveringen voor al uw feesten en  
samenstellen van geschenken in functie van uw wensen en budget.

Lenniksebaan 1309 - 1602 Vlezenbeek - 02 461 35 00 - 0475 21 51 28
www.lvdj.be
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De uitslagen—individueel en per ploeg  

Individueel :                                                                 

1. Linda Severs     0 sec. 

2. Marleen Loonen    0.15sec. 

3. Christiane Lefever   0.51 sec. 

4. Christiane Blykers   1.15 sec. 

5.  Erik Dannau    1.38 sec. 

Ploeg :  
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VANDERPOOTEN - ANCKAERT
Groothandel groenten

0477 527 795 - Vlezenbeek

Doe mee en help je vereniging
Vooruit !

Ben jij lid van een vereniging?
Of wil je de vereniging van iemand anders steunen? 
Kies nu de vereniging die jouw leuk steuntje krijgt. 
Bij elke aankoop die je bij MAKRO doet, 
krijgt die vereniging 3% van die aankoop. 
Dit bedrag komt als tegoed op hun MAKRO-kaart.

KOPPEL JE MAKROKAART VIA LEUKSTEUNTJE.BE EN STEUN OP DIE MANIER DE LEEUWSE WIELERTOERISTEN

LWT_advertenties 2022.indd   1LWT_advertenties 2022.indd   1 9/02/22   08:459/02/22   08:45



 

31 

In het laatste clubblad van vorig jaar, vroegen  we jullie naar het jaartal van enkele foto’s.  

Hierbij de uitslag :  

Foto 1 : 1977 

Foto 2 : 2011 

Foto 3 : 2012 

Foto 4 : 2019 

De schiftingsvraag :  525 schotels  

 

De winnaar van deze wedstrijd is Claude Januarius. Hij wint een fles wijn en een clubtrui getekend door Remco Evenepoel.  

 

Proficiat Claude.  



www.kbc.be

Wat kan  
KBC voor ú 
betekenen?

KBC Bank Sint-Pieters-Leeuw 
Rink 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 370 01 40 - st.pieters.leeuw1@kbc.be

KBC Verzekeringen Coppens - Ghysels
Rink 18, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 378 30 93 - coppens.ghysels@verz.kbc.be
Verbonden agent, BE 0824.581.756 van KBC Verzekeringen NV

www.kbc.be

Wat kan  
KBC voor ú 
betekenen?

KBC Bank Sint-Pieters-Leeuw 
Rink 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 370 01 40 - st.pieters.leeuw1@kbc.be

KBC Verzekeringen Coppens - Ghysels
Rink 18, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 378 30 93 - coppens.ghysels@verz.kbc.be
Verbonden agent, BE 0824.581.756 van KBC Verzekeringen NV

www.kbc.be

Wat kan  
KBC voor ú 
betekenen?

KBC Bank Sint-Pieters-Leeuw 
Rink 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 370 01 40 - st.pieters.leeuw1@kbc.be

KBC Verzekeringen Coppens - Ghysels
Rink 18, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 378 30 93 - coppens.ghysels@verz.kbc.be
Verbonden agent, BE 0824.581.756 van KBC Verzekeringen NV

Garage G. de Laat
Bergensesteenweg 706B - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Verkoop van nieuwe en jonge tweedehandswagens
Atelier en carrosserie
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              LWT-reis naar Vitrac in Frankrijk (Dordogne) 
INRICHTERS: LUC MERTENS EN JENNY ROOBAERT 

 MEDEWERKERS: WILLY BURSENS,CLEM CORNELIS, DIRK DIERICKX (gids wandelaars) 

VERTREK: zondag 12 juni om 8u met de bus (Bell Tours) van St. P.- Leeuw naar Vitrac (+/- 840 km). 

AANKOMST in Vitrac rond 18u, inchecken in hotel Plaisance. 

INLADEN FIETSEN : zaterdag 11 juni om 16u op parking van Merselborre.  

Faciliteiten ter plaatse (betalend): wassen fietskledij - 5€/wasbeurt 

Er zullen 3 verschillende fietsroutes per dag worden voorzien.  

Vergeet niet het saldo te betalen vόόr 25 april.  (bedrag wordt later nog meegedeeld)  

Gebruik AUB het juiste LWT-rekeningnummer : BE91 0015 9970 2576 met vermelding “Vitrac 2022” + naam 

Annulatie voorwaarden   (annulaties dienen steeds per mail te worden doorgegeven aan de inrichter) 

   - Tot 2 maanden vόόr vertrekdatum: € 50 administratiekosten per persoon. 

   -  Vanaf 2 maanden tot 30 dagen vόόr vertrekdatum: € 200 administratiekosten per persoon. 

   -  Vanaf 29 dagen tot 14 dagen vόόr vertrekdatum: 80 % van de totale reis som per persoon. 

   -  In geval van annulatie binnen de 14 dagen vόόr vertrekdatum of in geval van niet aanwezig zijn bij het  vertrek betaalt  

 de totale reissom (100 %) plus eventuele supplementaire kosten opgelegd door het hotel  of de vervoermaatschappij. 

Alle info wordt  later nog meegedeeld in nieuwsbrief.  

*******************************************************************************************************  

2-DAAGSE DOORNIK MET DE CYCLO’S OP 2-3 JULI 2022 
Omdat het weer niet helemaal meeviel tijdens de 2-daagse vorig jaar, werd er beslist deze in 2022 nog eens over te 
doen. Wij fietsen naar Mont Saint Aubert, een deelgemeente van Doornik. Maken een parcours van ongeveer 135 
km heen en ongeveer 135 km terug. In het hotel kunnen we genieten van hun promotie “weekend gourmand”,  
3-gangenmenu met aperitief en wijn inbegrepen. Je kan eens gaan piepen op hun website :  
http://www.florealholidays.be/   

De inschrijvingen worden binnenkort geopend.  

  
Organisatoren: Ann Mosselmans, Rudi Andries en Jenny Roobaert  
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Georganiseerd door Rik Lintermans 
 
Beste LWT’ers, 
 
Sinds vorig jaar heb ik opnieuw de LWT-familie vervoegd nadat ik in de jaren ‘90 geregeld met de A-ploeg meereed. Nu vol-
staan de tempo’s voor mij en soms ook de sportivo’s. 
Ik heb zeer mooie herinneringen aan een busreis met de A-ploeg naar de toeristenversie van Milaan-San Remo. Het regende 
de hele dag maar de LWT’ers gaven het beste van zichzelf om… - hoe kan het ook anders – mekaar de loef af te steken.  
Nu ik met pensioen ben sinds 1 april 2021 heb ik me voorgenomen om de handen uit de mouwen te steken om samen met 
andere LWT’ers mooie fietsmomenten te beleven. 
 
Voor 2022 heb ik contact opgenomen met het reisbureau Viamundi, een onderdeel van Coachpartners. Concreet behelst het 
voorstel deelname aan de Granfondo Lombardia (de toerversie van de Ronde van Lombardije). De Granfondo is slechts 110 km 
lang en telt 1700 hoogtemeters. Best te doen voor heel wat LWT’ers. In het parcours zit de fameuze Muro di Sormano (zeer 
steil, 2 km lang en bekend vanwege de val van Remco Evenepoel in de afdaling) en de (Madonna di) Ghisallo.  
We zouden op donderdagmorgen 6 oktober vertrekken en op maandagmorgen 10 oktober terugkeren  
Verder programma: 
Vrijdag 7 oktober zijn er twee mogelijkheden: ofwel een fietstrip van 60 à 80 km of een toeristische uitstap met de bus. Aan 
iedereen de vrije keuze. Voor de uitstap  opteren we om in het thema te blijven en koers te zetten naar Novi Ligure en het mu-
seum van de Italiaanse wielerkampioenen. Vandaar rijden we door Castellania Coppi, het geboortedorp van Fausto en Serse 
Coppi, en het kerkje van Madonna di Ghisallo, een bedevaartsoord voor fietsliefhebbers. Naast dat kerkje is ook een wielermu-
seum. 
 
Zaterdag 8 oktober kunnen we dan Remco Evenepoel en co aanmoedigen in de profversie. Uitgaande van het parcours van dit 
jaar (Como – Bergamo) kunnen we best per fiets gaan kijken op de Madonna di Ghisallo (21 km van het hotel verwijderd).  
 
Zondag 9 oktober : Granfondo dag.  
 
Hotel: Best Western in Albavilla, een rustig plaatsje op 11 km van startplaats Cantù en weg van de verkeersdrukte rond het 
Comomeer. 
 
Kostprijs:  
Bij 20 betalende personen : € 695.00  
Bij 25 betalende personen : € 625.00  
Bij 30 betalende personen : € 575.00 
Toeslag single kamer : € 120.00 
 
Er zijn dus minstens 20 deelnemers nodig. Momenteel staat de teller op 14. Iedereen heeft nog ruim bedenktijd tot  
28 februari 2022 maar zoals altijd geldt “first come, first served”. Laat zeker zo snel mogelijk iets weten in geval van interesse.  
 
Inbegrepen in de prijs :  
- Bus heen- en terugreis – met hierboven vermelde uitstappen  
- 2 chauffeurs  
- overnachtingen, maaltijden en dienstgeld chauffeurs 
- professionele fietsremorque uitgerust voor het vervoer van koersfietsen 
- péages in Frankrijk en Italië – baantaxen in Zwitserland 
- verblijf in Hotel Best Western Albavilla 4* in Albavilla – half pension – 4 overnachtingen 
- ontbijt met ober-service ivm covid regels  
-  avondeten aan tafel bediend (geen buffet) 
- afgesloten ruimte voor 30 fietsen  
- BTW en garantiefonds reizen 

 
Niet inbegrepen in de prijs : 
- persoonlijke uitgaven  
- dranken aan tafel  
- lunches  
- niet vermelde uitstappen 
- extra km op dag 3 en 4 meer als 100 km/dag aan € 1.15/km  
- annulatie- en bijstandsverzekering met covid-dekking : 10 % van de reissom. 
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Meer info en inschrijvingen: 

rik.lintermans@telenet.be  
0472/99.65.10 
 
Inschrijven in de Granfondo: 

Is momenteel nog niet mogelijk. Uiteraard worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden. Het inschrijvingsgeld bedroeg 

vorig jaar 60 à 70 € naargelang het tijdstip van inschrijving. 

Links:  

https://viamundi.be/  
https://gfilombardia.it/en/  
http://www.museodeicampionissimi.it 
https://tortonaoggi.it/casa-coppi-borgo-museo-castellania-al/  
https://www.booking.com/hotel/it/albavillahotel.nl.html  
https://climbfinder.com/nl/beklimmingen/muro-di-sormano-colma  
https://www.climbbybike.com/climb/Passo-del-Ghisallo/2905  
https://fietsenindealpen.com/2020/10/madonna-del-ghisallo/  
 
PS :  de datum staat niet 100 % vast (de website is nog niet aangepast) al heeft de Ronde van Lombardije plaats op zaterdag  

         8 oktober 2022.  



Erkend vastgoedmakelaar
BIV 509 419

Galgstraat 87
1600 Sint-Pieters-Leeuw

0474 65 93 94
info@immopicke.be

Galgstraat 87
Bildstraat 1

1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 377 10 07

Hugo 0473 93 99 49
Pieter 0479 20 70 16

Juridisch advies
Residentiële verkoop - verhuur

aangifte van nalatenschapsdossiers
successieplanning

IMMO PICKÉ BV BVBA

 www.immopicke.be

SUCCESSIEKANTOOR  
PICKÉ

T. 02/307.85.33
info@demarktvlezenbeek.be

 demarktvlezenbeek

Vlezenbeeklaan 171, 1602 Vlezenbeek
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Op zondag 30 januari vond de jaarlijkse wandeling van onze club plaats. Door 

het mooie weer was er een grote opkomst en vertrokken we met 63 wande-

laars aan ons clublokaal. Jean Detré heeft ons vervolgens via kleine wegjes 

doorheen Vlezenbeek gegidst tot aan het kasteel van Groenenberg. Daar na-

men we de tijd voor een groepsfoto en keerden opnieuw terug naar de Mersel-

borre. Bij onze aankomst zorgden Linda Van Ransbeek en Jenny Roobaert voor 

een lekker stukje taart en een kopje koffie. 

Bedankt Jean voor de mooie wandeling. 



Bergensesteenweg 273         1600 Sint-Pieters-Leeuw

SLAGERIJ • TRAITEUR
A. Algoedstraat 29 - 1750 Lennik - 02 306 33 09 - info@stier1.be

www.stier1.be

  VERHUREN ZONDER ZORGEN  
 
Bent u verhuurder van vastgoed? Dan weet u dat het beheer van een vastgoedportefeuille de 
afgelopen jaren alsmaar ingewikkelder is geworden door strengere wetgeving ter bescherming 
van de huurder.  
Rentmeesterschap biedt de oplossing die zowel eigenaar als huurder ten goede komt en 
resulteert in een duurzaam beheer met rendement op lange termijn. IMMO GROOT LEEUW 
kan u garanderen van een optimale dienstverlening. Hiervoor doen we beroep op een team 
van breed opgeleide vastgoeddeskundigen waaronder een vastgoedmakelaar met meer dan 30 
jaar ervaring, een verzekeringsmakelaar, een syndicus en een ingenieur-architect. Hierdoor 
kunnen we bijstand verlenen op verschillende niveaus: bouwtechnisch beheer, financieel 
beheer en juridisch beheer. Door deze aanpak bieden we onze klanten enkele unieke 
voordelen: het vermijden van boetes, advies bij investeringen en verbeteringen, anonimiteit 
van de verhuurder en rechtsbijstandverzekering in geval van wanbetaling van de huurder. 
Kortom, met rentmeesterschap kunt u volop genieten van vastgoed zonder zorgen. Contacteer 
ons vrijblijvend voor meer informatie.  
Actie jaarmarkt 1ste jaar gratis rechtsbijstand bij rentmeesterschap. 

 
 Bergensesteenweg 273 in Sint-Pieters-Leeuw 
 02 378 04 44 of info@immogrootleeuw.be 
 www.immogrootleeuw.be 
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Nidasjtere is de naam van het team dat elk jaar deelneemt aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker tijdens het Hemelvaart-
weekend. In 2019 waren we ingeschreven met 16 teams. Er waren 7 fietsers die elk de volledige 1000 km fietsten waaronder 
Pierre, Tuur en Jochen van de Tempo’s en 40 verschillende fietsers waaronder 16 LWT’ers die de overige 9 teams vormden. Zij 
fietsten één of meerdere ritten van 125 km of 250 km. 
Onze plannen voor de editie 2020 en 2021 zijn door de uitbraak van Corona niet doorgegaan en opgeborgen tot 2022. Wij heb-
ben wel aan Kom op Tegen Kanker elk jaar 30 000 euro geschonken van het reeds verzamelde startbedrag. Hopelijk zijn de 
gevolgen van de Corona uitbraak voor de werking van KOTK niet te zwaar... 

De editie van 2022 zal opnieuw doorgaan op een corona-veilige manier! Van 26 tot en met 29 mei willen wij met Nidasjtere 
mee fietsen en startgeld verzamelen om Kom op tegen Kanker te steunen.  
Jij kan meehelpen door onze actie te steunen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Meer info over Nidasjtere? 
De bezieler van de ploeg achter de vzw is LWT-lid Leo Coene, zelf kankerpatiënt sedert 2007, helaas overleden in 2018. Hij was 
heel gemotiveerd om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Hij geloofde zeer sterk in de wetenschappelijke initiatieven 
die gesteund worden door de opbrengst van de 1000 km, voor alle huidige en toekomstige kankerpatiënten. 
Hij deed dit niet alleen, maar werd geruggesteund door zijn vrouw Lut, lid van de Cyclo’s, en een groot netwerk van familie en 
vrienden die elke keer klaar staan om te steunen, waaronder veel LWT-leden. 
De naam nidasjtere is een Brusselse uitdrukking met als betekenis voortdoen, niet twijfelen, ervoor gaan, wat in Leo zijn geval 
heel toepasselijk was ! 

Je kan ook een bedrag storten, vanaf een jaarlijkse gift van 40 euro krijg je een fiscaal attest. Gegevens: Kom op tegen Kan-
ker  BE14 7331 9999 9983  met vermelding GIFT 170 012 195 
 
Liefs van alle Nidasjtereirs en zeker van de vele LWT-Nidasjtere fietsers, 
Lut 
Meer info? 
lvancauteren@skynet.be 
www.nidasjtere.be 
www.1000km.be 
 
 

5 euro per zakje chocolade eitjes 
met pralinévulling 

Paaseitjes voor Kom op tegen Kanker 

Bestellen via lvancauteren@skynet.be 
of aankopen op 13 maart na de zondagsrit 
(datum kan wijzigen als het regent…) 
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BNP Paribas Fortis Kantoor Schepdaal
E. Eylenboschstraat 18 
1703 Schepdaal 
Tel.: +32 (0)2 456 95 50 
RPR: 0697605588

BNP Paribas Fortis Kantoor Borchtlombeek 
Kerkstraat 3 
1761 Borchtlombeek 
Tel.: +32 (0)2 583 46 10
RPR: 0697605588

IN EEN WERELD IN VERANDERING,
AAN HET GOEDE ADRES 
VOOR AL UW BANKZAKEN.

VOOR AL UW BANKZAKEN 
Kom beslist eens kennismaken met  
de unieke voordelen van BNP Paribas Fortis.
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BNP-11082-35-274505321 - Advertentie Schepdaal&Borchtlombeek.indd   1 24/09/2018   16:51

Borchtlombeek - Lennik - Pepingen

Borchtlombeek: 02 583 46 10
Lennik: 02 454 16 30

Pepingen: 02 362 53 50

Borchtlombeek@bnpparibasfortis.com
Sint-kwintens-lennik@bnppasribafortis.com

pepingen@bnpparibasfortis.com 
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Autocarverhuur 
Daguitstappen
Evenementen
Concerten 
Kerstmarkten
CityTrips 
Meerdaagse reizen
TouroperatorsAutocarverhuur 

Daguitstappen
Evenementen
Concerten 
Kerstmarkten
CityTrips 
Meerdaagse reizen
Touroperators

Autocarverhuur - Daguitstappen
Evenementen - Concerten - Kerstmarkten

CityTrips - Meerdaagse reizen - Touroperators

Openingsuren: 

maandag gesloten
dinsdag tot vrijdag: 9u tot 12u - 13u tot 18u30

zaterdag: 10u - 17u

GSM 0498/05 96 21 • info@EMS-bikes.be  •  www.EMS-bikes.be  •  www.facebook.com/EMS-bikes

VERKOOP • HERSTELLINGEN •  ONDERHOUD • E-bikes center

EMS Bikes
Brusselsestraat 119
1750 Sint-Martens-Lennik

Openingsuren: 

maandag gesloten
dinsdag tot vrijdag: 9u tot 12u - 13u tot 18u30

zaterdag: 10u - 17u

GSM 0498/05 96 21 • info@EMS-bikes.be  •  www.EMS-bikes.be  •  www.facebook.com/EMS-bikes

VERKOOP • HERSTELLINGEN •  ONDERHOUD • E-bikes center

EMS Bikes
Brusselsestraat 119
1750 Sint-Martens-Lennik

Openingsuren: 

maandag gesloten
dinsdag tot vrijdag: 9u tot 12u - 13u tot 18u30

zaterdag: 10u - 17u

GSM 0498/05 96 21 • info@EMS-bikes.be  •  www.EMS-bikes.be  •  www.facebook.com/EMS-bikes

VERKOOP • HERSTELLINGEN •  ONDERHOUD • E-bikes center

EMS Bikes
Brusselsestraat 119
1750 Sint-Martens-Lennik
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“STEEDS GROTE 
STOCK ELEKTRISCHE 

FIETSEN”

Openingsuren: 

maandag gesloten
dinsdag tot vrijdag: 9u tot 12u - 13u tot 18u30

zaterdag: 10u - 17u

GSM 0498/05 96 21 • info@EMS-bikes.be  •  www.EMS-bikes.be  •  www.facebook.com/EMS-bikes

VERKOOP • HERSTELLINGEN •  ONDERHOUD • E-bikes center

EMS Bikes
Brusselsestraat 119
1750 Sint-Martens-Lennik

Openingsuren: 

maandag gesloten
dinsdag tot vrijdag: 9u tot 12u - 13u tot 18u30

zaterdag: 10u - 17u

GSM 0498/05 96 21 • info@EMS-bikes.be  •  www.EMS-bikes.be  •  www.facebook.com/EMS-bikes

VERKOOP • HERSTELLINGEN •  ONDERHOUD • E-bikes center

EMS Bikes
Brusselsestraat 119
1750 Sint-Martens-Lennik

Openingsuren: 

maandag gesloten
dinsdag tot vrijdag: 9u tot 12u - 13u tot 18u30

zaterdag: 10u - 17u

GSM 0498/05 96 21 • info@EMS-bikes.be  •  www.EMS-bikes.be  •  www.facebook.com/EMS-bikes

VERKOOP • HERSTELLINGEN •  ONDERHOUD • E-bikes center

EMS Bikes
Brusselsestraat 119
1750 Sint-Martens-Lennik

Men’s Coif
Marc

Koning Albertplein 16
1600 Sint-Pieters-Plein
02 377 95 98

Open/Ouvert
8u/h - 19.30u/h
Zat./Sam. 7u/h - 17u/h
Gesloten op maandag/Fermé le lundi

HEYMANS
BEGRAFENISSEN

Georges Wittouckstraat 14 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 331 39 45

FUNERARIUM - CREMATIES  
BLOEMEN EN KRANSEN
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Heroica Classics ‘22Heroica Classics ‘22

Zaterdag 6 AUGUSTUS
VIELSALM

SEAN KELLY 
CLASSIC

www.seankelly.bewww.seankelly.be

www.VWB.bewww.VWB.be

Prachtig parcours doorheen de Ardennen
VOLLEDIG VERNIEUWD PARCOURS

.BEWWW.VBRVBR

Een scala van kwaliteitstochtenEen scala van kwaliteitstochten

Datum Startplaats Event
19/03 ROESELARE Jempi Monsere Heuvelklassieker
26/03 LIEDEKERKE Parel Van Het Pajottenland
23/04 BAZEL Saeftinghe Classic
28/05 HALEN Dylan Teuns Classic

04/06 ALKEN Cristal Alken Classic
11/06 REKEM 51ste Rekem-Francorchamps-Rekem
12/06 TEMSE 20e Jan Bogaertclassic

18/06 WEVELGEM 51° Wevelgem Cycling Classic

25/06 KESSEL-LO Vlierbeekriders Classic 2022

25/06 BILZEN Alden Biesen Classic

06/08 VIELSALM Sean Kelly Classic

28/08 HOMBEEK 6de Mark Uytterhoeven Classic

03/09 BUGGENHOUT 20e Avalon Bike Rock

17/09 NIEUWKERKEN-
WAAS

Tom Steels Classic

Adv ontwerp LWT - opwijk & 53x11.indd   1Adv ontwerp LWT - opwijk & 53x11.indd   1 4/02/2022   15:45:024/02/2022   15:45:02
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Trappers 
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Tempo’s 
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Cyclo’s 
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Sportivo’s 
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Flandriens 
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D-ploeg 
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Toeristen 
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Moderato’s 
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A-ploeg 



clip-in glazing
Versatile options: suitable for high
prescription values and for swapping filters

direct glazing
Direct glazing for the perfect solution: 
large field of vision, aesthetically 
pleasing, lightweight

adapter glazing
Ideal for sport enthusiasts 
with high prescription values

evil eye sport eyewear guarantees best vision for all 
disciplines – above all when optical correction is required. 
evil eye provides the best solution for every need.

Made in Austria 
Crafted by Silhouette International 

evileye.com

clip-in glazing
Versatile options: suitable for high
prescription values and for swapping filters

direct glazing
Direct glazing for the perfect solution: 
large field of vision, aesthetically 
pleasing, lightweight

adapter glazing
Ideal for sport enthusiasts 
with high prescription values

evil eye sport eyewear guarantees best vision for all 
disciplines – above all when optical correction is required. 
evil eye provides the best solution for every need.

Made in Austria 
Crafted by Silhouette International 

evileye.com

clip-in glazing
Versatile options: suitable for high
prescription values and for swapping filters

direct glazing
Direct glazing for the perfect solution: 
large field of vision, aesthetically 
pleasing, lightweight

adapter glazing
Ideal for sport enthusiasts 
with high prescription values

evil eye sport eyewear guarantees best vision for all 
disciplines – above all when optical correction is required. 
evil eye provides the best solution for every need.

Made in Austria 
Crafted by Silhouette International 

evileye.com

SPORTBRILLEN 
OOK VERKRIJGBAAR 
OP STERKTE

Fonteinstraat 9 Rue de la fontaine
1640 St Genesius Rode/ 
Rhode St Genèse

Wij werken enkel op afspraak:
Gelieve ons te contacteren via  
het telefoonnummer 02/380.70.20 of 
email: info@opticienvandiest.be

Bergensesteenweg 732
1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 02 380 80 82
colora.sintpietersleeuw@colora.be

Open ma-wo en vr: 9u-18u, za: 9u-17u en gesloten op donderdag en zondag
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