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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 :  

29-30/04 –01/05 : 3-daagse in Grobbendonk

07/05: Clubkampioenschap  

27 - 29/05 :  reis A-ploeg en Tempo’s naar Vogezen 

3/06 - 09/06 : LWT-reis naar Beieren  

1 - 2/07 :  2-daagse Cyclo’s naar Terneuzen 

01/10 :  Slui�ng seizoen 

07/10 :  Ledenfeest   
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Beste fietslie�ebbers, beste leden, 

2023 is de start van een nieuw en hopelijk Corona-vrij fietsseizoen.  
De voorbije jaren hebben we met bestuur enkele veranderingen doorgevoerd bin-
nen onze club. Ik wil dan ook de bestuursleden bedanken voor het prach�ge werk 
dat ze geleverd hebben.  

Sinds 2021 zi�en we hier in ons nieuw lokaal De Merselborre, het was niet voor 
iedereen de meest centrale ligging als clublokaal, maar we kunnen tevreden terugkijken op deze op dat moment 
niet evidente beslissing. Ons huidig clublokaal biedt voldoende plaats om als club te func�oneren, biedt ook vol-
doende ruimte om al ons materiaal te stockeren en we kunnen genieten van een vlo�e bediening.  

Het uitbesteden van  het drukwerk van ons clubblad aan een professioneel drukker resulteert ook in een zeer mooi 
resultaat. 

Ik wil ook de baankapiteinen en ploegverantwoordelijiken bedanken. Samen zorgen ze ervoor dat elk lid een toffe 
rit hee� elke zondag, zorgen ze voor mooie uitstappen en voor een leuke ambiance na de rit. Ik bedankt jullie voor 
jullie inzet hiervoor!! 

Op spor�ef vlak kunnen we terugblikken op een fantas�sch seizoen. Binnen onze club zijn alle uitstappen goed ver-
lopen en waren ze een succes. Daarnaast hebben we na 10 jaar eindelijk nog eens Belgische wereldkampioen die 
bovendien uit onze streek komt. Het was een presta�e om duimen en vingers van af te likken. Bedankt Remco! 

Op feestelijk gebied hebben we terug de draad kunnen oppikken onder de vorm van een brunch in oktober. Deze 
was succesvol en had een maximale beze�ng. We hebben zelfs leden moeten weigeren en daarom zullen we dit 
seizoen opnieuw een brunch organiseren. Noteer alvast zaterdag 7 oktober in jullie agenda, op die dag voorzien we 
om meer volk te kunnen ontvangen dan de  voorbije edi�e. 

Nu we over de brunch bezig zijn gaan we naar het volgend culinair moment: ons smulfes�jn. Dit is zoals u weet, de 
belangrijkste bron van inkomsten voor de club. Wat betre� helpende handen op het smulfes�jn is alles goed verlo-
pen, behalve op de laatste dag was er volk te kort voor de opkuis.  

We gaan niet zeggen dat het smulfes�jn slecht was, maar we zagen na enkele topjaren toch een terugval in de  

opkomst alsook een terugval van 30% bezi�ng. We merken ook dat er steeds meer minder rijdende leden komen 
opdagen om te eten, dit betreuren we.  

Ik denk niet dat de formule van het smulfes�jn voorbijgestreefd is, we zullen ons smulfes�jn ook niet afschaffen en 
we zullen er samen aan werken om ons ee�es�jn opnieuw op pijl te brengen. Tips en verbeteringen mogen jullie 
zeker al�jd doorgeven aan ons feestcomité.  

We zullen daarom bij volgende inschrijving een extra bedrag vragen, dat gebruikt kan worden op het smulfes�jn. Ik 
reken hiervoor op jullie volste vertrouwen en inzet om het smulfes�jn, waarmee we voor onze club van 450 leden 
zorgen, opnieuw naar een hoger niveau te �llen. 

Eddy 

REDACTIONEEL 

We verwelkomen enkele nieuwe sponsors : 

REVOLTM , FALCO COFFEE, 3-FONTEINEN, DE SPANUIT, MDH & V-BUILD 



VANDERPOOTEN - ANCKAERT
Groothandel groenten

0477 527 795 - Vlezenbeek

LWT_advertenties 2023.indd   1 6/02/23   14:37



4 

EDDY ANCKAERT 
Voorzi�er 

 0472 /33.87.72  

ROLAND DEMOL 
Ondervoorzi�er,     

bestuurssecretaris,     
verzekeringen 

Sportraad St.P.Leeuw 
0494/80.13.41 

RUDI ANDRIES 
Reizen 

0495/29.99.31 

LINDA VAN RANSBEECK  
Feestbestuur  

 0473/35.63.87 

Achterste rij (van links naar rechts):  Eddy Anckaert, Roland Demol, Francis Gens, Pascal Hallemans , Luc Mertens 

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

FRANCIS GENS 
Clubsecretaris, VWB/VBR,  

Coördinator ploegverantwoordelijken, 
LWT-afgevaardigde 

0496/57.90.47 

FREDDY GOOSSENS 
Lokaalverantwoordelijke  

AED-toestellen & EHBO-koffertjes 

 02/569.78.46 

LUC MERTENS 
 Clubkledij 

02/360.06.78 

JENNY ROOBAERT 
Clubkledij   

Feestbestuur 
Reizen 

0475/98.72.68 

PASCAL HALLEMANS 
Kasmeester 

0477/90.13.82  

CATHY DE RYCK 
Clubblad 

Feestbestuur 
0472/47.43.55 
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Rudi Andries staat niet op de groepsfoto van bestuur. Hij vervoegt vanaf 01/01/2023 het bestuur en zal samen met 
Jenny zorgen voor het uits�ppelen van de reizen + weekends en de bijbehorende fietsroutes.  

Rudi is geboren op 30 januari 1962, is vader van 2 dochters en partner van Ann Mosselmans. Hij is lid van LWT 
sinds 2017 en is baankapitein bij de Cylco’s.  

Jean-Pierre Vanhemelryck 
Erevoorzi�er Jos Ghysels  

Eresecretaris 

We kunnen ook onze erevoorzi�er en  eresecretaris niet vergeten. 
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Marc Goemaere  diende vorig jaar zijn ontslag in als bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Rudi Andries. 

De voorbije jaren gaven nog enkele bestuursleden hun ontslag. Zij werden gehuldigd op de Algemene Vergadering. 

Olivier D’amour, Jean Detré, Marc Goemaere, Piet Van Wanseele waren de voorbije jaren lid van het bestuur. 



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

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
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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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A-PLOEG

WIM VERMAUT 

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 

Nota : 

Dit seizoen zal er geen “flandriens” - ploeg meer vertrekken. 
De leden hiervan zullen aansluiten bij andere ploegen.  
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Even terug in gedachten naar twee héérlijke fietsdagen in de vroege zomer van 2022 … 

Donderdag 30 juni …late namiddag… 
Regen komt in bakken naar beneden, maar heb er àlle vertrouwen in! Ik bracht gisteren nl. eieren naar Chris V.: béter dan naar 
de Clarissen tegenwoordig. Chris kan, tot haar grote spijt, wegens zware knieproblemen , niet mee… Dàn kunnen eitjes com-
for�ood zijn, niwaar ;-) énnn…twee vliegen in één klap! 

Zaterdag 2 juli…8.30u. 
Onder een staalblauwe hemel met enkel wat goedweer-wolkjes, staan twee LWT-groepen startklaar: Eén –de Cyclo’s- zal naar 
het zuidwesten afzakken, wij, -de Moderato’s- rijden noordwaarts zoals late trekvogels in deze �jd van ’t jaar. Iedereen hee� 
er superveel zin in. Nog even star�otootjes nemen… en there we go! 
Onze baankapitein-organisator, Pierre, kiende een parcours van 2 x 80 km compléét langs het water uit.  
Hij héé� iets met …bruggen. Ware het niet dat zijn Adrienne het niet zag zi�en dat hij naast Meryl Streep zou acteren in Brid-
ges of Madison County (Prach�ilm uit 1995), Clint Eastwood had de rol nooit gekregen, maar Pierre! 
In minder dan géén �jd staan we aan de Drie Fonteinenbrug over het Kanaal, die pas de vrijdag ervoor opengegaan is… Wat 
een mooi, elegant concept! Deze brug zal het vrachtverkeer van de Bergense Steenweg weghalen en vlo�er naar de industrie-
terreinen brengen, terwijl het lokale verkeer op de linkeroever hiermee vlo�er en veiliger zal verlopen.  
De gsm’s worden voor de tweede keer boven gehaald voor foto’s. 
We bereiken vrij vlug de Brusselse randgemeenten en weldra trappen we gezwind onze nog slapende hoofdstad binnen. We 
slalommen langs netjes, maar ook dikwijls achteloos achtergelaten elektrische deelsteps. We duiken de fietstunnel onder het 
verlengsel van de Wayezstraat in en voor we ’t weten gaat het vrolijk ‘naast de Lakenbrug’ - de Brusselse variant van ‘Sous les 
Ponts de Paris’- Vilvoorde in… 
Langs de Van Praetbrug, die een dubbele liggerbrug is, gaat het vanaf nu naast het Zeekanaal Brussel-Schelde. Héél spoedig 
duikt in de verte een sierlijke industriële he	rug op: de Budabrug, wiens he	rug tot wel 35 m kan omhooggaan om boten 
door te laten. 
Vanaf hier ruimt industrieel erfgoed en stedelijke, maar toch vrij groene, omgeving geleidelijk baan voor vrije, open, nog groe-
nere natuur… 
 Da’s méér ons biotoop, zeker omdat het intussen een prach�ge dag wordt! 
Onze baankapitein Pierre ontpopt zich weer tot de begenadigde verteller die hij al sinds LWT-heugenis is! We luisteren, pied à 
tèrre, naar ’t verhaal van de oude verbrande brug (Foei, Spanjaarden die de oorspronkelijke brug vlak na afwerken in 1577 in 
brand staken om de Geuzen tegen te houden) en de huidige strakke metalen he	rug die het in WOII hard te verduren kreeg, 
maar ook haar eigen held creëerde. Luitenant Tressignie, die de ophaalbrug wilde neerlaten, zwom hiervoor het kanaal over 
naar de door de Duitsers beze�e oever, maar werd dodelijk getroffen op het moment dat hij het mechanisme in werking stel-
de. Het plein naast de brug draagt zijn naam én koestert een monument voor hem… 
Vanaf hier is het gedaan met ‘name-dropping’ en genieten we volop van de natuur waar we doorheen fietsen op prach�ge 
brede fietspaden langs de Zenne.  
Af en toe wijzen we elkaar vrolijk gekleurde bloemen aan, één van onze gast-medefietsers is een krak in ’t vogelgeluiden her-
kennen en probeert onze ornithologische kennis wat bij te schaven. Wié zal hem tegenspreken…;-) 
Als we rond halfelf op het gezellige terras van het Rubbenshof in Eppegem één lange tafel maken om een koffietje of frisdrank 
te degusteren, is het �jd om het gezelschap even voor te stellen!  
Naast 7 autochtone Moderato’s, fietsen er 2 met dubbele ‘na�onaliteit’ mee –Moderato/Toeristen-, en toch ook wel 2 -voor 
de gelegenheid met open armen geadopteerde- Spor�vo’s die deze uitstap voor geen geld wilden missen ;-)… 
Spoedig gaat de tocht weer verder langs de zilveren, zonovergoten waterslinger rechts van ons, doorheen vlakten in 50 �nten 
groen.  
Rond de middag bereiken we ‘Het Zennegat’: daar waar Zenne, Kanaal Leuven-Dijle en de Dijle even verder broederlijk samen 
met de Nete uitmonden in de Rupel. Deze laatste laten wij, samen met Mechelen evenwel mooi links liggen. ’t Is puur genieten 
op dit moment van fietsen op de dijken! Links, rechts, voor en achter ons glinsterende waterlopen, deinende middelhoge 
bermbegroeiingen in vrolijke warme zomerkleurtjes, héél hoge wolkenslierten of een ganse hemelkudde schapenwolkjes… Dit 
is toch wel de Parel van ’t Rivierenland, dat bijijijijna met ons onovertroffen Pajo�enland kan wedijveren. Maar tja, da’s een 
kwes�e van smaak of …een bééétje chauvisme van schrijfster dezes…;-)  

Door Nadine Thibaut 
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We bereiken Duffel waar een Zuiders aandoend straa�erras van café ‘Den Oost’ al uitnodigend klaarstaat met één lange tafel. 
Sandwichen worden bovengehaald en na een tweede toerneetje vergast de hartelijke, gulle Patron –hij speelde nog nét geen 
accordeon- ons allemaal op een smakelijke wafel…  
De laatste 30 km van vandaag rijden we doorheen puur natuur, nog steeds vlakke ruime fietspaden (ik verbruikte slechts één 
‘blokje’ van mijn ondersteuning voor de eerste 50 km) slechts even bergop bij de overbruggingen af en toe. Het totaal aantal 
hoogtemeters zal straks bij aankomst slechts 126 bedragen… 
We laten ook Lier links liggen en bereiken iets na 16u. ons hotel in Grobbendonk.  
Onze trouwe rijdieren worden zorgvuldig aan de ke�ng gelegd, de mooie ruime kamers worden ingepalmd en een douche is 
meer dan welkom. 
Een uurtje voor het diner verzamelen we, allemaal héél content van de supermooie rit, voor een verdiend aperi�ef. Er wordt 
honderduit gebabbeld, grapjes verkocht en gelachen…  
Aan tafel gaat het vrolijk verder bij een heerlijk menu: flinterdunne carpaccio met parmezaan- en ruccolakrullen en mieriks-
worteltoe�es. Daarna toch wel gevolgd door een ongeëvenaarde Belgische biefstuk met frietjes of kroketjes. Een dessertbord-
je met een trio heerlijkheden sluit dit lekker dinertje af. 
Op ‘een mooi uur’ ligt iedereen onder de wol… 

Zondag 3 juli… 7 u.  
Langzaam sijpelt iedereen het rus�ge restaurant binnen. Op ’t gemak een kop geurige koffie…of twee. Een fruitsapje erbij. 
(Niemand raakt de cava aan… �ens?) Geroosterd brood met roerei en spek, een koffiekoek of broodje ham, jam of kaas, yog-
hurt… kiezen maar! 
Zonder ons te haasten zi�en we allemaal om 8.30 u. weer vol goes�ng op onze fiets. 
Roel en Tore zullen op hun eigen vertrouwde zondagse tempo naar Leeuw rijden. Om iets na 12 u. , als wij op een alweer 
sfeervol terrasje op 30 km van huis rus�g onze meegekregen lekkere, copieuze lunch degusteren, zal Marleen bericht ontvan-
gen dat dit tweetal al enthousiast en vol verhalen net aansloot bij hun ploeggenoten die hun zondagsrit  net achter de rug 
hebben… 
Zij lieten Brussel -met een boog Meise, onder Asse door naar Groot-Bijgaarden en Roosdaal- links liggen, deden er 3 km méér 
over dan wij zouden doen, maar misten de ambiance, het soms koude zweet en de ‘antroese’ die de passage dwars door Brus-
sel op een zondagnamiddag ons zouden opleveren! 
Even aanpikken bij het peloton nu… 
Elke fietser wéét dat een toer omgekeerd een àndere toer is! Niémand van ons doet dit uit gemakzucht (wat dàcht je ;-) ), 
maar ’t is gewoon zoals ’t leven zelf: àlles hangt af van ‘de point de vue’, hoe jij ernaar kijkt. Héél goed idee van Pierre om ons 
een tweede keer, maar toch ànders dus, op dit schi�erende parcours nog eens te laten genieten. 
Gisteren hadden we wind mee en ’t zonneke overwegend rechts, ‘s namiddags in de rug en de hals. Vandaag waait een pi�g, 
maar zacht 3 tot 4 beaufortke ons tégen en kleurt onze linkerkant harmonisch bij…, later Sonne im Augen (20 minu-
ten=gelukshormonen boosteren;-) )! 
De doortocht door onze hoofdstad op deze prach�ge zomerse zondagnamiddag tussen pakweg halfdrie en halfvier is evenwel 
géén ‘walk in the park’… Fietsbellen klinken om de haverklap. Meerdere keren komt een eindelijk vrijgelaten Brusselaar zijn/
haar oprit of garage iets té enthousiast uitgeschoven, met een ‘Helaba! ’ of iets ‘asser�ever (;-) )’ als reac�e bij ons…  
Maar ons ‘treintje van 10’ wordt vakkundig door de Brusselkenners Erik en Pierre bijeengehouden en van fietspaden over 
kruispunten en rotondes geloodst. Dàt hebben we dan ook weer eens meegemaakt… 
Rond 16 u. komen we aan op het terras van de Merselborre, iets voor de fietsers uit Doornik. Toch érgens nog: Samen uit, 
samen thuis ;-) 



10 TRANINGSSESSIES 
5 VOOR - 5 NA

NIEUWJAAR
START MIDDEN
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VOOR
WIELRENNERS
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Zondag 3 juli… rond 22u. (denk ik…) 
In Dilbeek ligt een ‘eens Randonneur, al�jd Randonneur’ moe, maar content in zijn eigen bedje. 
En hij droomt, iets voor hij in Orpheus’… euh…Orphea’s armen wegzinkt, van de volgende tweedaagse voor zomer 2023: 
‘Fietsen op de schi�erende oevers van de Schelde naar…’ 
Ik weet het, want hij droomde gisteren al hardop! 
Wij dromen allemaal mee… En zullen zeker met méér zijn, begin zomer 2023, hoorde ik al! 

We bedanken je van ganser harte, Pierre, voor deze knappe organisa�e, het traject deskundig verkennen met je broer Marcel 
(ook mercie, Marcel) en ’t kundig begeleiden van deze onvergetelijke tweedaagse. 
Linda, mercie voor de communica�e naar ons toe, deze met het hotel en met vrucht onderhandelen ;-), samen met Pierre… 
Ook een dikke dankjewel aan Erik die de bagage vrijdag opvoerde naar bestemming en Willy en Pierre die ze maandagochtend 
weer ophaalden. 
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Nog even nagenieten op terras  
Merselborre, een kwar�ertje voor 't 
neerstrijken van groep 2 uit het Zuiden.. 
Vooraan links de betreurde Roland De 
Knop die in juli vorig jaar overleed na 
een moto-ongeval.  
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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

www.thesora.be

Ninoofsesteenweg 354   Lombeekstraat 22b
1700 Dilbeek     1760 Roosdaal
02/569.38.38     054/33.76.49
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�� Het inschrijvingsbedrag voor seizoen 2023 bedraagt 80 EUR (all-in). Dit tarief geldt ook voor 
nieuwe leden. Dit omvat :  

1. Lidgeld LWT  (zowel rijdende als niet-rijdende gezinsleden)
2. Jaarlijkse AED-bijdrage  om alle AED’s te vervangen

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

�� VERZEKERING : Ieder lid wordt bij aanslui�ng 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 ac�viteiten op de fiets, en andere ac�viteiten 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  
3 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 breve�en op één seizoen. Om dit in de prak�jk 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 aangi�eformulieren 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 �jdens onze ri�en te verhogen. 



UW PROFESSIONEEL BEDRIJF VOOR

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

Petrus Basteleusstraat 10

1600 Sint-Pieters-Leeuw

T. 02 331 05 95

info@mivi.be • www.mivi.be
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Gelieve onderstaande gegevens te willen vervolledigen in drukle�ers 

Naam/Voornaam :  Mr./Mevr. ……………………………………………………………………………. Lid in 2022 : J/N 

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

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

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

Rijksregisternummer : ……………………………………………………………………...Voorkeur ploeg : …………………….. 

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

ICE contact : …………………………………………………………………………………….GSM : ………………………………………... 

Indien U kiest voor en gezinsaanslui�ng = overige gezinsleden (zelfde adres) 

Naam/Voornaam : Mr./Mevr. …………………………………………………………Lid in 2022 : J/N 

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

Naam/Voornaam : Mr./Mevr. …………………………………………………………Lid in 2022 : J/N 

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

Naam/Voornaam : Mr./Mevr. …………………………………………………………Lid in 2022 : J/N 

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

Naam/Voornaam : Mr./Mevr. …………………………………………………………Lid in 2022 : J/N 

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 : 80 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 : 

Datum : Naam & handtekening :  

Betaling werd uitgevoerd per overschrijving op  …………… (datum)  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Vak bestemd voor het secretariaat :  
Bedrag ……………€ ontvangen per overschrijving/bancontact/cash op …………………. 
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�� TUSSENKOMST MUTUALITEIT  : 
De meeste mutualiteiten voorzien een tussenkomst in de kosten van het  lidgeld bij een sportclub.   
Voor verdere informa�e 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 ri�en en de erkende uitstappen worden de verschillende ploegen steeds gevolgd 
door een volgwagen die voorzien is van een signalisa�edriehoek 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.      
Dit dient gemeld te worden aan de kasmeester (Pascal Hallemans) of ingevoerd te worden via de 
website en wordt nadien gestort op de bankrekening.  

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

   van verschillend gekleurde buitenbanden :   
A-ploeg : zwart  Tempo’s : beige zijkant   Spor�vo’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 �jdens 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 !!) 
OPMERKING : iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal !  
Indien er technische defecten zijn, kan dit met bestuurslid besproken worden, die dan de 
nodige ac�e zal ondernemen.  
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 adverten�es).  
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 Smulfes�jn in de Sint Lutgardis
zaal in Zuun (1ste weekend van November)      
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��  8 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  rit 
in groep.  Indien iemand  (�jdelijk) moeilijk kan volgen wordt de snelheid ook (�jdelijk) 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 ACHT 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 vlo�e 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)
- Tempo’s : gemiddelde snelheid van 30 km/u (circa 100 km)
- Spor�vo’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 2023 kunnen VWB-LEDEN EN ALLE LEDEN VAN HUN GEZIN in  geval van “pech  
onderweg” rekenen op fietsbijstand ter plaatse. Dit geldt voor recrea�eve , spor�eve én 
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 geves�gd 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; alsook met de landsgrenzen van de  
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 we�elijk 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 effec�ef 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 aangi�e bij de poli�e is gedaan
* E-bike waarvan de ba�erij onvoldoende werd opgeladen bij vertrek
* Opze�elijk veroorzaakt defect
* Bij defect dat reeds bestond vooraf.

Bij fietspech in eigen land belt u het gra�s 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  
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! 



Wij leven vastgoed.

“Kindness is key.”
Kom zeker eens langs in één van onze 11 vastgoedhuizen 

voor een koffietje en dan bespreken we wat wij voor jou 

kunnen betekenen.

Vastgoedadvies? www.living-stone.be of 02 466 05 75.

VLOT 
VERKOPEN 

OF VERHUREN 
IN JOUW

REGIO? 
MET PLEZIER.

LWT_advertenties 2023.indd   20 6/02/23   14:37



18 

�� LWT KALENDER :  
Het clubseizoen begint de eerste zondag van maart en eindigt  op de eerste zondag van de maand oktober. 
Het clubkampioenschap zal doorgaan op 7 mei  2023. 

In 2023 zijn er 32 aanwezigheden te verdienen: de 31 zondagen tussen 5/3/2023 en 1/10/2023 
én 1 aanwezigheidspunt als medewerker aan het Smulfes�jn. 

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

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

19/03 16/04 21/05 18/06 16/07 20/08 17/09 + medewerking WE smulfes�jn

26/03 23/04 28/05 25/06 23/07 27/08 24/09 

30/04 30/07 

�� 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 al�jd 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 
na�onale 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 verplich�ng!) en die moet dan voorzien zijn van de daarvoor    
voorziene signalisa�e op het dak.  Voor het geval dat de magneten van onze signalisa�eborden 
onbruikbaar zijn op het (glazen) dak zijn er doorzich�ge spandoekjes die met zuignappen aan     
de achterruit kunnen beves�gd worden.   Beide systemen zijn beschikbaar in het clublokaal  

Het volgen van een groep fietsers als volgwagen verrechtvaardigt niet het gebruik van de  vier rich�ngaanwijzers!  
Het onrechtma�ge gebruik van de vier rich�ngaanwijzers is een overtreding van de eerste graad  !  
Een bijkomend oranje knipperlicht is overbodig en bovendien niet toegelaten.  De chauffeur van de    
volgwagen hee� geen enkele bevoegdheid om het verkeer te regelen of op te houden.      

Met maximum twee naast elkaar rijden mag al�jd op voorwaarde dat men gegroepeerd blij�.  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 hel� van de rijbaan in beslag nemen.  Op een rijbaan met rijstroken gebruik je alleen de rechterrijstrook.    
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) verkeerssitua�e.  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 �jde de wegcode gerespecteerd te worden en de club zal niet tussenkomen 
in eventuele boetes door het niet volgen van die wegcode.       
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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 voora	etaling (meer info over 
besteldagen in de clubbladen en via nieuwsbrieven; bestelling ook mogelijk via de website). 

Nieuwe kledij kan besteld worden bij Jenny Roobaert (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. Er is ook vrije�jdskledij beschikbaar is (T-shirts en polo’s).  

Wat de fietskledij betre�: SL = “sportlijn”,  PRR = (vernieuwde) professionele lijn  

In het lokaal zijn er bestelformulieren te verkrijgen bij Jenny Roobaert (kledijverantwoordelijke). 

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.)  

Ac�viteit  Kledijpunten 

Zondagse rit /baankapitein/volgwagen 10 

Helper bij ee�es�jn (per dag - shi�) 10 

Algemene vergadering 10 

Helper bij cluborganisa�es (opstellen en a	reken podium) 10 

Organisa�e winterwandeling 10 

TUSSENKOMST BIJ AANKOOP CLUBKLEDIJ EN INSCHRIJVING VOOR ANDERE CLUBACTIVITEITEN   
Ac�eve clubleden zullen in de loop van het seizoen automa�sch 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 �jdens het seizoen geen kledij aanscha�, worden de verdiende punten overgedragen naar volgend  
seizoen. Dit enkel indien men lid bij� van de club.  
De waarde van 10 LWT-punten is bepaald op 0.50 EUR. en kunnen als volgt verdiend worden.  
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De laureaten van de verschillende klassementen werden gehuldigd �jdens de algemene vergadering op 20 januari 
2023.  

Vanaf  het seizoen 2022, werden de klassementen teruggebracht naar 2 categorieën :   
“meeste aanwezigheden “ en  “meeste kilometers”. Hiervoor komen nog enkel het “gele boekje” en de Strava—
registra�es 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 �jdens het LWT-smulfes�jn
* 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 iden�teitskaart of met de 
Stocard-app op je smartphone. Het bestuur dringt erop aan om persoonlijk te scannen voor het vertrek.  

Indien  laa�jdig aangemeld, zal de registra�e 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 door-
gaat 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 ri�en 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-volgwagenchauffeur zijn krijgen hiervoor een aanwezigheidspunt, maar geen gereden kilometers.
* Per weekend (of verlengd weekend) kan slechts één aanwezigheidspunt verdiend worden..
* Indien na een interna�onale uitstap, een 2-daagse of 3-daagse 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.



                

Bijschrift

RENOVATIE
Wilt u uw huis renoveren van A tot Z?
Hebt u een te renoveren woning 
aangekocht of is het na al die jaren tijd 
geworden om uw woning grondig onder 
handen te nemen?
V-Build renoveert uw woning van kop 
tot teen en bouwt in nauw overleg 
verder op uw 
feedback

NIEUWBOUW WONING
Hebt u een bouwgrond en wilt u 
de beste en meest volledige hulp 

om uw plannen te verwezenlijken?
Bent u op zoek naar een 

betrouwbare aannemer voor de 
realisatie van uw project?

V-Build heeft jarenlange ervaring en 
een ruim vermogen aan expertise 
inzake de realisatie van allerhande 

stijlen en bouwprojecten. Wij 
werken volledig op maat naar uw 

wensen en noden.

U kan ons steeds bereiken via email: vbuild@outlook.be . 
Of op de nummer:  0471/32.21.54

Kantoor gelegen in Huizingen, Watermolenstraat 47

Bijschrift
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�� LAUREATEN MEESTE KILOMETERS : 
Zoals reeds vermeld op vorige pagina, werd er vanaf seizoen 2022, slechts 1 klassement   
opgemaakt voor de meest gereden kilometers.  
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 ri�en en reizen vermeld in de LWT kalender; 
�� Alle ri�en en reizen vermeld in het VWB-VBR bondsblad  en van andere officiële bonden 

De ri�en 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 vakan�eplaats of �jdens 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 ze�en in één of andere  
handelszaak.  Noteer ofwel de kilometers die aangegeven worden door GPS, ViaMichelin, Mappy, etc.    
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 ri�en 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 inlich�ngen 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 2023 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 
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AANWEZIGHEIDSLAUREATEN  2022 
1. Marcel Huygens
2. Philibert Wauters
3.Piet Van Wanseele
4. Eddy Anckaert
5. Francis Gens

LAUREATEN 5.000 KM (geregistreerde kilometers tussen seizoenopening en slui�ng - “gele boekjes”) 

1. Marcel Huygens  20.122 km 
2. Philibert Wauters  7.085 km 
3. Pierre Huygens  6.037 km 

STRAVA LAUREATEN 10.000 KM (geregistreerde kilometers tussen 1/1/2022 en 5/11/2022) 

1. Koen Nechelput 14.645 km 
2. Gilbert Claes 14.612 km 
3. Luc Perdu 13.402 km 
4. Jeroen Lobelle 11.611 km 
5. Michel Hox 11.424 km 
6. Marc Tommen 11.002 km 
7. Piet Van Wanseele 10.510 km 
8. Tom Dedobbeleer 10.399 km 
9. John Deroo 10.383 km 

10. Jean-Paul Wyns 10.079 km 
11. Peter Ru�ens 10.043 km 



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

w
w
w
.nachtegael-slager
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Culinaire Slagerij 

Traiteur

De Nachtegael
Lenniksebaan 96 | 1701 Itterbeek

Tel. 02 569 27 45
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We vernamen het overlijden van : 

Sylvie Govers : dochter van Willy Govers (D-ploeg).Na een ongelijke, kansloze strijd tegen een uiterst agressieve 
vorm van kanker s�erf ze vorige vrijdagnacht, veel te vroeg, op 56-jarige lee�ijd. Sylvie was de enige dochter van 
Willy en echtgenote Monique. Onze innige deelneming aan Willy en familie.  

Staf Thibaut  : broer van Nadine Thibaut en schoonbroer van Victor Demol 
overleed op 95-jarige lee�ijd.   

Willy Maes : had zich net ingeschreven als nieuw lid bij de Spor�vo’s. Hij 
overleed na fatale hartproblemen op 63-jarige lee�ijd.  

Onze innige deelneming bij het overlijden. 

****************************************************************************************** 
 Op 15 december 2022, werd Willo geboren. Hij is de zoon van Lennart en Elke en 
 kleinzoon van John en Carla Deroo.  

***************************************************************************************** 
Enkele leden maakten van de winterstop gebruik om zich te laten opereren :  

Jan Mertens (Toeristen) - knie 
Patrick Vannoppen (Cyclo’s) - knie 
Linda Van Ransbeeck (Cyclo’s) - schouder  
Koen Van Cutsem (Cyclo’s) - been  

De ingrepen zijn goed verlopen en iedereen zal weer fit aan de start van het nieuwe seizoen staan. 
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Tot op heden hebben we 475 leden, waarvan 319 rijdende leden. 

Welkom aan de nieuwe leden :  

Bovijn Jonathan Bellingen 

Van Geyte Nick Sint - Pieters - Leeuw 

Stulens Tinne Sint - Pieters - Leeuw 

Pieraerts Rudi Sint - Pieters - Leeuw 

Joris François Sint - Pieters - Leeuw 

Rodyns Paul Sint - Pieters - Leeuw 

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

Enkele leden hebben al een mooi palmares opgebouwd binnen de club en waren in 2022 :  

25-jaar lid :
Eddy Anckaert 
Marc Vanalphen 
Patrick Detré 
Nadine Thibaut 
Willy Bursens  

Marleen Mertens 

 50 jaar lid : 
 Jean-Pierre Vanhemelryck  
(41jaar bestuurslid waarvan 33 jaar als 
voorzi�er)  
Eugene Blommaert 
Daniël Grégoire 

Roland Demol (36 jaar bestuurslid) 
Victor Borremans 



                                            Als je kleurrijk wil scoren . . . 

www.drukkerijverhoeven.be - 02 361 13 60
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De Algemene Vergadering ging dit jaar weer door in de Merselborre (Vlezenbeek). 

Liske Vanderkelen werd gehuldigd 
als nieuw Ere-lid.  

Van Harte Proficiat Liske. 



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

www.stier1.be
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Na de welgekende periode, ze�en we de tradi�e voort en ging ons 47ste ee�es�jn weer door op de vertrouwde 
loca�e, nl.St.-Lutgardis zaal. De talrijke opkomst was hartverwarmend en was een blij weerzien met een aantal 
leden.  

Hierbij enkele foto’s : 

Het keukenpersoneel en enkele 
voorgerechten.  
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De mannen en vrouwen die 
zorgen voor de warme  
gerechten en de dranken in 
de zaal  
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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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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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Dankzij de inzet van onze LWT-leden bedroeg de opbrengst van het 
Smulfes�jn ca.9.500 euro.  

Een impressie van de gedekte tafels in 
de zaal en van de opkuis in keuken én 
zaal op maandag.  
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Op het ee�es�jn konden de aanwezigen deelnemen aan een gra�s tombola. 

De prijsvraag was : Wat is het totale gewicht van het bestuur ?  

Juiste antwoord :  733.4 kg 

De schi�ingsvraag : Wat is de totale lee�ijd van het bestuur ?  

Juiste antwoord :  614 jaar 

De winnaars waren : 

1. Dusollier Louise uit Saintes (waardebon van 150€ geschonken door Bikelife)

2. Van Hemelrijck Daniël uit Malderen (magnum fles wjn geschonken door Wijnen Julien)

3. De Win Maurice uit Vlezenbeek  ( waardebon geschonken door Bell Tours)

Proficiat aan de winnaars, dank aan de sponsors ! 

In het laatste clubblad van vorig jaar, vroegen  we jullie naar het gewicht van de cyclo’s �jdens hun 2-daagse.  

Hierbij de uitslag :  

Gewicht cyclo’s : 1.920kg  

De schi�ingsvraag (=gewicht volgwagen incl.bagage, chauffeur, etc) :  2.560kg  

De winnaar van deze wedstrijd is Rudi Van Campenhout. Hij won een waardebon van 25€ voor het ee�es�jn.  

Proficiat Rudi 



Galgstraat 87
Bildstraat 1

1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 377 10 07

Hugo 0473 93 99 49
Pieter 0479 20 70 16

aangifte van nalatenschapsdossiers
successieplanning

SUCCESSIEKANTOOR  
PICKÉ

T. 02/307.85.33
info@demarktvlezenbeek.be

 demarktvlezenbeek

Vlezenbeeklaan 171, 1602 Vlezenbeek
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  LWT-reis naar Rosshaupten in Duitsland (Beieren) 
INRICHTERS: LUC MERTENS EN JENNY ROOBAERT 

 MEDEWERKERS: CLEM CORNELIS, DIRK DIERICKX (gids wandelaars) 

VERTREK: zaterdag 3 juni met eigen vervoer van St. P.- Leeuw naar Rosshaupten  (+/- 750 km). 

AANKOMST in  rond 18u, inchecken in hotel Kauffmann 

Faciliteiten ter plaatse : sauna, zwembad (verwarmd),  

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 “Beieren 2023” + naam 

Annula�e voorwaarden   (annula�es dienen steeds per mail te worden doorgegeven aan de inrichter) 

- Tot 2 maanden vόόr vertrekdatum: € 50 administra�ekosten per persoon.

- Vanaf 2 maanden tot 30 dagen vόόr vertrekdatum: € 200 administra�ekosten per persoon.

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

- In geval van annula�e 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.

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

2-DAAGSE TERNEUZEN MET DE CYCLO’S OP  1 - 2 JULI 2023
Voor de 2-daagse van de cyclo’s, gaan we dit jaar de grens over naar onze Noorderburen. De plaats van  
bestemming is Terneuzen in Zeeland. 
Ook dit jaar zullen de fietsers van de D-ploeg ons vergezellen. Zij rijden een parcours (+/-90km) onder leiding van 
Walter Blancke. De “cyclo’s” rijden ongeveer 135 km heen en 120 km terug.  

Meer info over hotel, vinden jullie  op hun website : www.terneuzenhotelschurchill.nl 

De inschrijvingen werden intussen afgesloten.   

Organisatoren: Ann Mosselmans, Rudi Andries en Jenny Roobaert 



 

MEERDAAGSE REIZEN 
Afreis vanaf 30 personen 

NORMANDIE 
16-20 april 23 
Hotel Mercure Mont-Saint Michel & 
Hotel Bréville Bayeux 
Inclusief vervoer per luxe touringcar, verblijf half pension en 
bezoeken volgens programma met lokale gids 

LLORET DE MAR| Paasvakantie 
8-16 april 23 Hotel L’Azure 4*S 
Incl. vervoer touringcar, verblijf vol pension incl. water en 
wijn bij de maaltijden, KORTING VOOR KINDEREN 

SLOVENIË PORTOROZ 
15-24 september 23| Life class resort 
Inclusief vervoer per luxe touringcar, verblijf half pension en 
uitstappen met lokale gids,  
wellness inbegrepen 

SCHOTLAND 
30 september- 8 oktober  
Verschillende hotels **** 
Incl. vervoer touringcar, verblijf half pension, volledig 
begeleide reis, overtocht per veerboot IJmuiden Newcastle 
IJmuiden 

 
 

Evenementen 2023 
 

1 Apr   BACK TO THE 90’S                    65 € 
8 Apr   LIKE ME             60 € 
16 Apr MUSICAL RED STAR LINE         99 € 
30 Apr MART HOOGKAMER               65 € 
1 Mei   MUSICAL RED STAR LINE         99 € 
28 Mei ELTON JOHN                         130 € 
4 Nov  METEJOOR                              59 € 

Dwars door België 2023 
Prijzen geldig per persoon – vertrek vanaf 30 inschrijvingen  

21 MA OOSTENDE & DE HAAN            40 € 
18 APR IEPER & BELLE/BAILLEUL           40 € 
2 MEI   MAREDSOUS, VALLEI V/D 
MOLIGNEE & DINANT        40 € 
6 JUN  ZOUTLEEUW & SINT-TRUIDEN    40 € 
4 JULI  HEIMBACH, SCHWAMMENAUEL & 
VOGELSANG                    49 € 
SEPT 23 SAINT-HUBERT & ORVAL      
OKT 23 LIERKE PLEZIERKE & 
WINTERTUIN V. SINT-KATELIJNE-WAVER 

849 € pp 

799 € pp 

Vanaf 1099 € pp 

2199 € pp Daguitstappen ZOMER 2023 
Prijzen geldig per persoon – vertrek vanaf 30 inschrijvingen  

BLANKENBERGE / SLUIS                                     20 € 
ELKE MAANDAG in JULI/AUGUSTUS/SEPTEMBER    
SPL 08:00 H 08:15 C 8:30  
NIEUWPOORT– AMSTERDAM – OOSTENDE 
SLUIS AVONDMARKT – VOLENDAM 
DURBUY – LUXEMBURG - …

 

Via een bikefitting zorgen we voor de correcte
afstelling van de fiets in functie van jouw lichaam.

Heb je klachten op de fiets? Aarzel dan zeker niet om
vrijblijvend contact op te nemen!  
Bikefitting helpt voor jong, oud, amateur, topatleet,… 

LWT_advertenties 2023.indd   5 6/02/23   14:37
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Op zondag 29 januari vond de jaarlijkse wandeling van onze club plaats. De wandeling werd weer uitges�ppeld door Jean  
Detré. Een 50-tal enthousiaste leden én partners én honden vertrokken aan de Merselborre voor een wandeling van 8 à 9 
kilometer. Onderweg werd er een groepsfoto gemaakt en keerde  iedereen terug naar de Merselborre. Bij de aankomst  
zorgden Linda Van Ransbeek en Jenny Roobaert voor een mooi “Breughelbuffet” en een stukje taart en koffie.  
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Na een aantal weken met veel regen, lagen 
de veldwegen er “drassig” bij.  

Op zondag, was het koud, maar droog. 

Na de wandeling bood het bestuur nog een 
hapje (onder vorm van Breughelbuffet) aan 
alsook een kopje koffie met taart. Dit werd 
gesmaakt door de aanwezigen en is voor 
herhaling vatbaar. De afwezigen hadden 
ongelijk... 



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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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 2022 waren we ingeschreven met 13 teams. Jeroen, Pierre en Tuur (Tempo’s) fietsten de volledige 1000 km en  42 
andere fietsers waaronder 14 LWT-ers vormden de overige 10 teams. Zij fietsten één of meerdere ritten van 125 km of 250 km. 
Wij schonken aan Kom op tegen Kanker in 2022 het fantastische bedrag van 72 500 euro! 

De edi�e van 2023 zal doorgaan van 18 tot en met 21 mei en wij willen met Nidasjtere met 16 ploegen meedoen, waaronder 
5 solofietsers.  
Jij kan meehelpen om het startbedrag te verzamelen en Kom op tegen Kanker te steunen door lekkere Paaseitjes te kopen.  

Meer info over Nidasjtere? 
De bezieler van de ploeg achter de vzw is LWT-lid Leo Coene, zelf kankerpa�ënt sedert 2007, helaas overleden in 2018. Hij was 
heel gemo�veerd om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Hij geloofde zeer sterk in de wetenschappelijke ini�a�even 
die gesteund worden door de opbrengst van de 1000 km, voor alle huidige en toekoms�ge kankerpa�ënten. 
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 gi� van 40 euro krijg je een fiscaal a�est. Gegevens: Kom op tegen 
Kanker  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 

5 euro per zakje chocolade eitjes 
met pralinévulling 

Paaseitjes voor Kom op tegen Kanker 

Bestellen via lvancauteren@skynet.be 
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Voor het eerst organiseerden we terug een ledenfeest, onder de vorm van een brunch. Dit ging door op 9 oktober 
in ‘t Krekelhof te Gooik.  
De weergoden waren ons uitermate goed gezind en onder een stralende zon, konden we buiten op het terras  
genieten van een glaasje bubbles en een hapje. Na de korte  welkomst-speech van de voorzi�er, werden de namen 
afgeroepen en konden de aanwezigen plaats nemen aan tafel.  

Door het grote succes van deze brunch, hebben we beslist om 
het dit jaar opnieuw te organiseren.   
Dit zal doorgaan op zaterdag 7 oktober.  (in een grotere zaal). 

Reserveer deze dag alvast in jullie agenda.  
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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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Individuel : 

1. Jacqueline Calloens -1 sec.

2. Carine Braems +3 sec.

3. Leen Cooman - 4 sec.

4. Rudi Andries + 9 sec.

5. Linda Van Ransbeeck + 15 sec.



Wat kan  
KBC voor ú 
betekenen?

www.kbc.be

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
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Heroica Classics ‘23Heroica Classics ‘23

Zaterdag 5 AUGUSTUS
VIELSALM

SEAN KELLY 
CLASSIC

www.seankelly.bewww.seankelly.be

www.VWB.bewww.VWB.be

Prachtig parcours doorheen de Ardennen
VOLLEDIG VERNIEUWD PARCOURS

.BEWWW.VBRV

Een scala van kwaliteitstochtenEen scala van kwaliteitstochten

 Datum Startplaats Event

Za 18/02 OPWIJK Brussel - Opwijk - De Nil Classic
Za 18/03 ROESELARE Jempi Monsere Heuvelklassieker
Za 25/03 LIEDEKERKE Parel Van Het Pajottenland
Zo 09/04 HAMME (O.-VL) 53x11 Classic
Za 27/05 HALEN Dylan Teuns Classic
Za 03/06 ALKEN Cristal Alken Classic
Zo 11/06 TEMSE Jan Bogaert Classic
Za 17/06 WEVELGEM 52° Wevelgem Cycling Classic
Za 24/06 KESSEL-LO Vlierbeekriders Classic 2023
Za 24/06 BILZEN Alden Biesen Classic
Za 05/08 VIELSALM Sean Kelly Classic
Zo 27/08 HOMBEEK 7de Mark Uytterhoeven Classic
Za 02/09 BUGGENHOUT 21e Avalon Bike Rock
Za 02/09 INGELMUNSTER Mandelclassic
Za 16/09 NIEUWK-

ERKEN-WAAS
Tom Steels Classic
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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
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