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Beste fietslie�ebbers, beste leden, 

 

Als we terugkijken naar 2020 is dit zonder twijfel een jaar om snel te vergeten.  
Door de Covid-Situa�e en de bijkomende maatregelen zijn alle uitstappen en  
clubevenementen in het water gevallen.  
De grote vraag blij�: Wat zal 2021 brengen? 
Aan de corona cijfers en de bijhorende maatregelen vrezen we dat de start van het seizoen vanuit ons nieuw  
lokaal De Merselborre (meer info zie verder in dit clubblad) zal moeten uitgesteld  worden. De ploegkalenders 
staan echter al klaar, zodat we snel kunnen reageren op eventuele versoepelingen. Het is natuurlijk vanzelfspre-
kend dat we pas starten wanneer we groen licht krijgen van de overheid. 
Verder houden we de viering ter ere van ons 50-jarig bestaan nog even in beraad. Zodra de situa�e het toelaat,  
zullen we er een mooi feest van maken. Het corona-virus gooit ook roet in het eten voor onze jaarlijkse uitstappen, 
tot op heden hebben we dus nog geen uitstappen gepland voor 2021.  
Ik kan verder maar een goede raad geven: s�laan de condi�e opbouwen zodat we er bij groen licht aangename 
ri�en van kunnen maken. 
Ik hoop er samen met jullie een fijn fietsseizoen van te maken en reken op jullie talrijke aanwezigheid! 
En om af te sluiten: nen dikke merci aan onze trouwe en nieuwe sponsors! 
 
Spor�eve Groet, 
 

 

Eddy       
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                    

                                                                                                                                                     

 

REDACTIONEEL 

Bij de start van het nieuwe seizoen mogen we enkele nieuwe sponsors verwelkomen.  

Pajota Dilbeek - Audi Heremans Ternat - BMW/MINI Louyet SPL  

Colora SPL - Hof Te Berchemveld - BDS Forestry - Bamboe Frit -  

Opticien Vandiest - Thesora Dilbeek - De Oude Smisse Vlezenbeek  en tenslotte  

De Merselborre SPL 

Dank voor jullie steun  !  

 
 
                                                              



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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EDDY ANCKAERT  
 

Voorzi�er                  

0472 /33.87.72  
 

ROLAND DEMOL 
Ondervoorzi�er,           
bestuurssecretaris,       
verzekeringen 
Sportraad St.P.Leeuw  
0494/80.13.41 

PASCAL HALLEMANS 
 
Kasmeester 
 

0477/90.13.82  

FRANCIS GENS 
Clubsecretaris, VWB/VBR,  
Coördinator ploegverantwoordelij-
ken, LWT-afgevaardigde 
0496/57.90.47 

 

MARC GOEMAERE  
Feestbestuur 
(smulfes�jn & ledenfeest) 

0472/40.17.06 

LINDA VAN RANSBEECK  
 
Feestbestuur  
(smulfes�jn en ledenfeest)  
0473/35.63.87 
 

PIET VAN WANSEELE  
AED-toestellen & EHBO-koffertjes 
Medewerking clubblad  

0494/21.72.34 
 

LUC MERTENS 

Clubkledij  

02/360.06.78  
 
 

JENNY ROOBAERT 
 
Clubkledij   
 
0475/98.72.68 
 

CATHY DE RYCK  
 
Clubblad  
 
 
0472/47.43.55 
 

OLIVIER D’AMOUR  
Feestbestuur    
(smulfes�jn & ledenfeest)  
 
0474/25.51.25 
 

FREDDY  GOOSSENS 
 
Lokaalverantwoordelijke 
Feestbestuur 
 
02/569.78.46 
 0478/41.25.37  
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Het bestuur hee� in 2020 enkele wijzigingen ondergaan.  
Twee monumenten van de club , die zich jarenlang hebben ingezet, verlaten de bestuurstafel. Ze hadden 
dit reeds in het begin van het seizoen aangekondigd. 
Met name Jean Detré, jarenlang verantwoordelijke voor o.a. het drukwerk, winterwandeling, smulfes�jn 
en andere feestelijkheden. Jean hee� me ook veel gesteund en bijgestaan voor mijn taken, waarvoor 
dank. 
Daarnaast verlaat ook Claude Januarius de bestuurstafel. Als materiaalmeester hee� Claude doorheen 
de jaren voor het onderhoud van ons materiaal gezorgd, een taak die soms wat onderschat wordt, maar 
die hij op een zeer professionele manier hee� uitgevoerd. We zullen Claude zeker missen, nogmaals  
bedankt voor de jarenlange inzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet Van Wanseele zet een stapje opzij voor de opmaak van het clubblad. Cathy De Ryck neemt deze taak 
verder op als hoofdverantwoordelijke.  

Freddy Goossens hee� het bestuur vervoegd als lokaalverantwoordelijke.  
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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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FLANDRIENS                            

FRANCIS GENS 

francis.gens@hotmail.com            

02/376.27.46 

A-PLOEG  
“duo-baan” 

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 

JAN MERTENS  
janmertens@skynet.be 

02/567.00.47 

TOERISTEN  
“duo -baan” 

 EDDY BOSMANS   
eddie.bosmans@telenet.be  

0478/87.94.66 

D-PLOEG 
“duo-baan” 

JACQUELINE CALLOENS  
jacqueline.calloens@telenet.be 

02/377.55.64 

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 

A-PLOEG  
“duo-baan” 

WIM SCHEPENS  
wimb4schepens@telenet.be  

0472/85.50.96 

TOERISTEN  
“duo-baan” 

MARC VAN STEVENS  
marc.van.stevens@telenet.be  

0497/70.64.35 

D-PLOEG 
“duo-baan” 

PIERRE MATTENS  
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Gezien de huidige maatregelens van de regering n.a.v. het Corona-virus werd er geen fysieke inschrijvingsdag  
gehouden. De inschrijvingen dienen te gebeuren d.m.v. het inschrijvingsformulier. (zie volgende pagina) 

�� Het inschrijvingsbedrag voor seizoen 2021 bedraagt 60 EUR (all-in). 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 
sportverzekering die naast het fietsen ook andere sporten dekt (zie verder). 

***Nieuwe rijdende leden betalen 75 EUR  als gedeeltelijke financiering van de aankoop van 9 AED-toestellen 
die in 2018 en 2019 werden aangekocht.  

 
 

 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 van 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.vwb.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 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. 
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Gelieve onderstaande gegevens te willen vervolledigen in drukle�ers 

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

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

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

Geb. Datum :  ………………….  Na�onaliteit : ………………… Tel./GSM : …………………………………………………….. 

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

Indien U kiest voor en gezinsaanslui�ng = 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 : 60 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)     



 

shapeFISIX success.
 KINE REVALIDATIE TRAINING

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

 www.fisix.be
  info@fisix.be
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�� TUSSENKOMST MUTUALITEIT  : 
 De meeste mutualiteiten voorzien een tussenkomst in de kosten van het  lidgeld bij een sportclub.      
 Zo gee� de C.M. bijvoorbeeld een tussenkomst van 15 euro per aangesloten sporter.  Voor een koppel 
 bedraagt dat dus 30 euro. 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.   
Stor�ng 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   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 !!)  
  !!!! NIEUW !!!! : iedere ploeg is vanaf dit seizoen verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal.  
 Indien er technische defecten zijn, kan dit met een bestuurslid besproken worden, die dan de nodige ac�e 
 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 4x/jaar (februari, april, juni, september) 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  3-daagse Smulfes�jn in de Sint-Lutgardiszaal  
 in Zuun   (100  EUR, begin van de maand november, ruim 1100 bezoekers)                      
  

 

 
 



Heroica Classics ‘21

Zaterdag 7 AUGUSTUS
VIELSALM

SEAN KELLY 
CLASSIC

www.seankelly.be

www.VWB.be

Prachtig parcours doorheen de Ardennen
VOLLEDIG VERNIEUWD PARCOURS

.BEWWW.VBR

Een scala van kwaliteitstochten

Datum Startplaats Event
20/02 OPWIJK Brussel - Opwijk - De Nil Classic
20/03 ROESELARE Jempi Monsere Heuvelklassieker
27/03 LIEDEKERKE Parel Van Het Pajotteland
24/04 BAZEL Saeftinghe Classic
08/05 ZELEM Acht Van Zelem - 25e editie
29/05 HALEN Dylan Teuns Classic
05/06 ALKEN Cristal Alken Classic
12/06 REKEM Rekem-Francorchamps-Rekem  

13/06 TEMSE 20e Jan Bogaert Classic
19/06 WEVELGEM 50e Wevelgem Cycling Classic
26/06 KESSEL-LO Vlierbeekriders Classic 2021

27/06 BILZEN Alden Biesen Classic

07/08 VIELSALM Sean Kelly Classic

04/09 BUGGENHOUT Avalon Bike Rock
05/09 HAMME (O.VL.) 53x11 Classic
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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  (�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 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 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) 
- Flandriens: gemiddelde snelheid van 31 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 2021 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 
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; 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 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   (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! 



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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�� 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 7/3/2020 en 3/10/2020   
  én 1 aanwezigheidspunt als medewerker aan het Smulfes�jn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�� 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 en de boete   
bedraagt € 58 .    
        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 tus-
senkomen in eventuele boetes door het niet volgen van die wegcode.                                                                                 

                                                     
 
 

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

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

21/03 18/04 16/05 20/06 18/07 15/08 19/09 + medewerking WE smulfes�jn  

28/03 25/04 23/05 27/06 25/07 22/08 26/09  

  30/05   29/08   
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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.  
  
In december 2020 werd de kledijbestelling doorgegeven aan Vermarc Sport voor produc�e.  
De levertermijn hiervan bedraagt  8 à 10 weken.  
Indien jullie nog fietskledij willen bestellen, kan dit via onze website ( “Kledijshop LWT”) . Op de volgende pagina 
vindt u een overzicht van alle beschikbare clubkledij.  Nieuw is dat er nu ook vrije�jdskledij beschikbaar is (T-shirts 
en polo’s), zie onderaan de pagina “CASUAL”. 

Om onze scherpe prijzen bij Vermarc Sport te kunnen behouden moeten we minstens 50 stuks per keer bestellen.  
Wij hebben wel een stock (van de SPL-lijn) met trui korte mouw, trui zonder mouw (enkel dames), windbreaker, 
voorjaarsvest en korte broek .  
Kledij in de proflijn PRR kunnen jullie enkel op bestelling bij Vermarc bekomen, daar hebben wij dus geen stock 
van.   

Wat de fietskledij betre�: SL = “sportlijn”,  PRR = (vernieuwde) professionele lijn . 
Voor meer info, kunnen jullie terecht bij Jenny Roobaert (gegevens vooraan in dit blad).                                                          

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.)  
 
Nieuwe leden zullen bij een eerste kledij aankoop éénmalig een kor�ng van 20 € krijgen op een kledingstuk                                  
naar keuze.  Door aanwezigheden op en/of medewerking aan allerhande ac�viteiten verzamelen de rijdende leden 
automa�sch LWT-punten die recht geven  op een tussenkomst in de aankoop van clubkledij. 

Ac�viteit 
 

 Kledijpunten 

Zondagse rit / Winterwandeling / Deelname brevet andere club (mits bewijs) 10 

Baankapitein op zondagse rit (extra) 30 

Volgwagen op zondagse rit (extra) 20 

Helper bij ee�es�jn (per dag - shi�) 40 

Helper bij eigen cluborganisa�es (podium, BBQ, aanmaak clubblad,  …) 20 

Algemene vergadering / Ploegvergadering 20 

Grote ri�en 1 dag (opgenomen in programma) 20 

Organisator meerdaagse reis uit LWT-kalender  (per dag)            40 

Baankapiteins weekends en reizen (per dag)            30 

TUSSENKOMST BIJ AANKOOP CLUBKLEDIJ EN INSCHRIJVING VOOR ANDERE CLUBACTIVITEITEN   
Ac�eve clubleden zullen in de loop van het seizoen automa�sch LWT-punten verwerven. Daarmee zal in de loop 
van de seizoenen een mooie kor�ng kunnen verkregen worden bij aankoop van clubkledij. 
De waarde van 10 LWT-punten is bepaald op 0.50 EUR. en kunnen als volgt verdiend worden: 

! !   Niet-gebruikte LWT-punten worden overgeheveld naar het volgende seizoen !! 
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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, siliconen boordje  
onderaan de trui,… € 50 

4 Dames SPL Trui (Kaos) zonder mouwen lange rits + extra zakje met rits, siliconen boordje  
onderaan de trui,… € 50 

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 achteraan € 55 

15 Heren SPL Vest Technical + 4e zakje met rits (wintervest)  € 85 

16 Dames SPL Vest Technical DAMES + 4e zakje met rits (wintervest)  € 85 

13 Heren SPL Korte broek met bretellen LD zeem € 60 

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 achterzakje 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 luchtige 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! Dikke warme  
regenvest UNISEX (NIEUW) € 125 

28 Dames PRR REGENVEST EVENT Lange mouwen, zeer kleine maatvoering! Dikke 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 € 75 

32 Heren PRR Broek kort  met bretellen met LD zeem € 75 

33 Heren PRR Broek lang superroubaix met bretellen met LD Heren zeem (zwart zonder  
clubmotief) € 90 

34 Heren PRR Broek lang  met bretellen met LD zeem (teambroek met rood boordje) € 80 

35 Unisex PRR Broek lang  met bretellen zonder zeem UNISEX (teambroek met rood boordje) € 70 

36 Heren PRR Kniebroek met bretellen met LD Heren zeem (teambroek  € 75 

37 Dames PRR Kniebroek met bretellen met LD Dames zeem (teambroek) € 75 

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
P. Gilsonlaan 4 - 1601 Ruisbroek

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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Aangezien er door de Corona-maatregelen dit jaar geen fysieke Algemene Vergadering hee� 
plaatsgevonden, zullen een aantal clublaureaten, �jdens de familiedag (zal nog bepaald wor-
den zo gauw de omstandigheden het toelaten),  bekroond worden.  
 
�� LAUREATEN ALLE AANWEZIGHEDEN :  
 In het begin van ieder seizoen worden de data van de LWT-uitstappen vastgelegd,  
 die in aanmerking komen voor het toekennen van een aanwezigheidspunt.    
 (zie vorige pagina’s:  “LWT KALENDER”) 
 De term “voor lie�ebbers” betekent dat die rit geen aanwezigheidspunt oplevert  (de gereden kilometers  
 komen wél in aanmerking).  
 
 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 (keuze tussen donderdag, vrijdag, zaterdag,  
    zondag 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 het aanwezigheidspunt op zondagvoormiddag te verkrijgen dient het lid tot het einde van de rit  mee te 
rijden in de 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 nochtans 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-volwagenchauffeur zijn krijgen hiervoor een aanwezigh.punt, maar geen gereden kilometers. 
 * Per weekend (of verlengd weekend) kan slechts één aanwezigheidspunt verdiend worden.. 
 * Indien na een interna�onale 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. 

 !!! NIEUW SINDS 2019 !!!  
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 er op aan om persoonlijk te scannen voor het vertrek.  
Laa�jdig doorgeven van een aanwezigheid zal niet gevalideerd worden. 

        Kopieën van de iden�teitskaart (zelfs geplas�ficeerd) zullen omwille van de problemen daarmee niet  
        meer gescand worden. 
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�� LAUREATEN MEESTE KILOMETERS :  
 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 (geldt niet voor Strava, zie verder).                                      
      Komen niet in aanmerking: 
 -  De kilometers gereden met de volgwagen (wél het aanwezigheidspunt); 
 -  Individuele of groepsreizen buiten de LWT- of VWB-VBR kalender. 

 
�� LAUREATEN 5.000 KILOMETER :  
 Minstens 5.000 gereden kilometers kunnen bewijzen volgens de criteria “laureaat meest aantal  gereden  
 kilometers”.  Om de kilometers die je fietst �jdens de week of buiten de LWT-kalender te registreren moet  
 gebruik gemaakt worden van het speciaal daarvoor ontworpen kilometerboekje. 
 
Spelregels : 
 -  Je mag starten van thuis, vanaf je vakan�eplaats of �jdens een fietsreis.  Geef voor iedere rit je vertrek 
      plaats 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 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 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)  
 
 
 
 
Sinds enkele jaren zien we het gebruik van STRAVA alsmaar toenemen en ook heel wat  van onze leden gebruiken 
deze (gra�s) website en app. om via hun GPS of smartphone al hun afgelegde kilometers te registreren (fietsen, 
mountainbiken, lopen, wandelen, zwemmen). 
Webmaster John Deroo creëerde in 2016 de (gra�s) LWT-Strava club “de Leeuwse Wielertoeristen”. Momenteel 
zijn daar meer dan 120 clubmakkers bij aangesloten.  
 
Op 1 januari 2021 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.   

 
 

NIEUW SINDS 2018 : LWT-KLASSEMENT STRAVA-KILOMETERS 

Verdere Strava-info ook op www.lwt.be 
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AANWEZIGHEIDSLAUREATEN  2020  (allen 14 aanwezigheden, alfabe�sch) 
 1. Marcel Huygens  (11de keer) 
 2. Pierre Huygenss  (12de keer) 
 3. Didier Leroy   (1ste keer) 
 4. Piet Van Wanseele  (28ste keer) 
 5. Philibert Wauters  (31ste keer)   
           6. Roger Wispenninck  (6e keer)      
                                                                                                                                                                                 

LAUREATEN 5.000 KM (geregistreerde kilometers tussen seizoenopening en slui�ng° 

 
 1. Marcel Huygens  18.088 km    (30te keer)  
 2. Marc Speliers   8.300   km  (4de keer)        
 3. Philibert Wauters  5.787   km  (32ste keer)  
 4. Pierre Huygens   5.617   km (34ste keer) 
 

STRAVA LAUREATEN 10.000 KM (geregistreerde kilometers tussen 1/1/2020 en 1/11/2020)  
  
 1. John Deroo    16.535 km 
 2. Luc Wenseleers   15.306 km 
 3. Piet Van Wanseele 13.106 km 
 4. Thierry Wispenninck    13.055 km 
 5. Koen Nechelput  11.320 km 
 6. Marc Tommen  11.255 km  
 7. Gilbert Claes  11.076 km 
 8. Peter Ru�ens  10.881 km 
 9. Benny Wispenninck  10.273 km 
 10. Peter Louckx  10.035 km  
 

 

 

 

 

De Algemene Vergadering, die in principe fysiek doorgaat in de Merselborre (Vlezenbeek), hee� in 2020, door de 
uitzonderlijke omstandigheden, niet kunnen plaatsvinden.                                                                                                                          
Zo gauw de omstandigheden het toelaten, zullen we deze organiseren.  
De laureaten zullen gehuldigd worden op de familiedag (nog te bepalen volgens de Corona-maatregelen)  
 

 

 

 

Op dit moment weten we nog niet wanneer er terug in groep zal mogen gereden worden en onder welke  
omstandigheden deze zullen moeten gebeuren.  
Zo gauw we kunnen en het weer het toelaat om de ri�en te rijden, zullen we jullie �jdelijk informeren via onze 
website of nieuwsbrief. 
 

 

 



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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Na wat overwegingen binnen het bestuur, hebben we in 2020 beslist om het hoofdstuk “De Grove” af te sluiten en 
op zoek te gaan naar een nieuwe loca�e.   
Het nieuwe lokaal moest voldoen aan een aantal vereisten : gelegen in St-Pieters-Leeuw, lokaal om fietsmateriaal  
te stockeren, ruimte voor kledij en werkmateriaal op te bergen en een ruimte waar een drankje kan genu	gd wor-
den om gezellig na te praten na een rit. Voorafgaand aan de defini�eve beslissing werden een aantal poten�ële 
plaatsen bezocht.  
De “test” (waarbij De Grove was gesloten na de 1ste lockown) en we dus hebben moeten uitwijken naar de  
Merselborre, was zeer vlot verlopen en de commentaar nadien van de aanwezige leden was posi�ef.  
Dit hee� ons gesterkt in ons idee om naar de Merselborre defini�ef uit te wijken. We zijn er zeker van dat we goed 
ontvangen zullen worden en hier ons nieuwe plek van samenkomst kunnen van maken.  
We hebben aan De Grove dan ook laten weten, dat we de beslissing hebben genomen om vanaf volgend seizoen 
niet meer  vanuit De Grove te starten.  
Dit gezegd zijnde, was er wel wat werk aan de winkel om de Merselborre in te richten. Maar niet getreurd, �jdens 
de lockdown hebben een paar bestuursleden het he� in handen genomen en de handen uit de mouwen gestoken 
om er iets moois van te maken.  
Hierbij enkele foto’s … 

1ste etappe— leegmaken van garage in De Grove  

 

  

 

 

 

 

 

 



Café  DE  MERSELBORRE
Bij  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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2de etappe : de nieuwe loca�e “Merselborre”  

Situa�e “VOOR en TJDENS ” - het gaat hier om 2 ruimtes die “heringericht” moesten worden 

 
Dit moet het fietsmateriaal 
kot worden... 
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Tijdens de werken...Corona-proof... 

De trap werd deskundig 
aangepast door Freddy 

Het lokaal na de  
verhuis uit De Grove…. 
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 Situa�e NA de werken...klaar voor het nieuwe seizoen…. 

Lokaal 2 : stock met allerlei  
benodigdheden voor ee�es�jn ,etc.  

Lokaal 1 : fietsmateriaal  
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De nieuwe startloca�e 
eindfaze  



DIERENKLINIEK 
 

YOU LOVE,WE CARE 

02 521 82 71

info@kasteelvetcare.be

www.kasteelvetcare.be

0499 81 58 94

Spoed

Hospitalisatie & Doorverwijzing

Orthopedie & Chirurgie

nieuwe gezelschapsdieren

Radio-, Echografie & Endoscopie

Tandheelkunde

Laboratorium

Apotheek & Voeding
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Jos Vanijvel (A-ploeg) gee� zijn taken als ploegkapitein door aan het duo Wim Vermaut en Wim Schepens. Zij  
zullen een duo-baan hebben als nieuwe ploegverantwoordelijken. 
Jos was onafgebroken ploegverantwoordelijke sinds 1999, dus 22 jaar lang! 
 

 
 
 
 

 
Ter info : Jos en echtgenote Patricia hebben tussen 19 en 27 september het derde en laatste deel van de GR129 
afgestapt hebben, waarmee ze deze tocht van 573 km helemaal afgelegd hebben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eind oktober, �jdens een groepsrit, kwamen Willy Heymans en Henri Jacobs (Spor�vo’s) ten val met vrij zware 
kwetsuren tot gevolg, �jdens een midweek-rit. Beiden moesten naar het ziekenhuis.  De verwondingen aan en 
rond de mond van Willy moesten op verschillende plaatsen gehecht worden en zorgden nog voor wekenlange last 
bij het eten. Bij Henri werd naast een hersenschudding en een ribbreuk ook een klaplong vastgesteld.  Omwille 
van de bijhorende aspira�e daarvan als behandeling,  moest hij een week in het ziekenhuis verblijven.  Ook hij 
moest het daarna natuurlijk nog wekenlang kalmpjes aan doen. 
 
Eresecretaris Jos Ghysels (Spor�vo’s) kwam �jdens een midweek-fietsrit (in een bubbel van 4) ten val op 10  
december, vermoedelijk door een steen op het wegdek. Hij liep daarbij een vrij moeilijke sleutelbeenbreuk op.   
Omdat een opera�e niet de beste oplossing bleek, moesten arm en schouder op zijn minst gedurende 5 weken in 
een stevig verband ingepakt worden.  Na controle op 12 januari bleek dat Jos nog een maand langer een stevig 
schouderverband moest dragen.  
 
 
 

 
 
 

Op 1 januari werd oud LWT-bestuurslid Victor Borremans (De Trappers) de nieuwe voorzi�er van Okra Negen-
manneke, de Bond van de gepensioneerden, succesvolle vereniging met ruim 160 leden.  Daarmee volgt hij  
trouwens oud LWT-er Josse De Greef op, die in de jaren 80 vooral indruk maakte met de jaarlijkse showoptredens 
op onze ledenfeesten (“Koude Buffe�en”), dit samen met erevoorzi�er Jempi Vanhemelryck en wijlen  
Richard Van Passel (†2002)  en oud LWT-bestuurslid Raymond Peemans (†2013) . Daarvoor was ook wijlen Edith 
De Bock, echtgenote van oud LWT-bestuurslid Marcel De Bosschere († 2013), gedurende vele jaren de voorzitster 
van die bond. 

Proficiat Victor, we wensen je veel succes! 
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Bij Jean-Pierre Erzeel (die de voorbije jaren bij verschillende ploegen hee� gefietst) werd in september een  
hersentumor vastgesteld. Er waren twee opera�es nodig om die te verwijderen en na herstel volgde een reeks van 
35 bestralingen die pas eindigden op 23 december. Op 20 januari werd er dan een nieuwe scan gedaan waarvan 
het resultaat helemaal was zoals verhoopt.  De medicamenteuze behandeling werd daarna verder gezet en bij de  
verdere opvolging zal regelma�g een nieuwe scan uitgevoerd worden ter controle.  Wij wensen hem in ieder geval 
een verder goed en volledig herstel! 

 

 

 

 

 

Nadine Thibaut (Moderato’s) onderging een heelkundige ingreep op 4 januari, waarbij een knieprothese werd  
geplaatst. Het herstel gaat goed.  

Ann Mosselmans (Cyclo’s) liet in de wintermaanden een nieuwe heup ze�en.(linkerkant). Alles verloopt naar wens. 

 

 

 

 

 

 

 

We vernamen het overlijden van Marcel Van Himst, een man die jarenlang een vaste 
waarde was binnen de (vroegere) C ploeg. Onze innige deelneming gaat naar dochter  
Carine Van Himst (Trappers)  haar echtgenoot Johan Vandenborre (Cyclo’s) en zoon  
Jeroen (Spor�vo’s).  

 

 

 

BEWAARNUMMER: 

Zoals ieder jaar is dit eerste nummer zeker het bijhouden waard 

Welkom aan de nieuwe leden :  
 

 Helmut Wauters     Lembeek 
 Jorick Van Kwikenborne   Ukkel 
 Linda Herlem     Sint-Pieters-Leeuw  
 Maryine Van Der Vennet  Eeklo  
 Tommy Denayer    Sint-Pieters-Leeuw  
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Patrick Clement (ex-cyclo) vertrok tussen de 2 lockdowns met zijn echtgenote (=Annick) naar China (Shanghai), om 
er te gaan werken (normaliter voor 3 jaar). Hieronder vind je zijn verhaal en hoe de Corona-maatregelen daar  
nageleefd dienen te worden… 
Hij schrij� ons zijn 1ste verslag vanuit een kamer in een klein hotel ergens in Shanghai...  
Ons avontuur begon dinsdag 20/10/2020 om 10:30 met de eerste vlucht naar Kopenhagen met ’s avonds (18:40) 
de nachtvlucht naar Shanghai. Bij aankomst omstreeks 11:00 lokale �jd (Belgische �jd 5:00) in de luchthaven van 
Shanghai moesten we in het vliegtuig blijven zi�en tot onze QR-code, aangemaakt in Kopenhagen, door de autori-
teiten gecontroleerd werd. Na een grondige controle mochten we per rij het vliegtuig verlaten. In de luchthaven 
werd onze temperatuur op verschillende plaatsen gemeten/gescand. Aan het einde werden we beiden getest op 
Covid-19 zoals de procedure het voorschrij�. We passeerden de immigra�edienst en konden valiezen oppikken. 
Nadien werden we per district van huidig/toekoms�g verblijf verzameld en naar een quarantaine hotel in de buurt 
gebracht. Dit is een super basic hotel waar alles met plas�c afgeplakt is en alles vol gesproeid is met ontsme	ngs-
middel (gewoon degoutant). Iedereen loopt hier rond in pakjes en duikbrillen zoals ze een tuinman die de meest 
gi�ige stof sproeit. Europese kredietkaarten werken niet, eten moet je zelf voorzien. Na onderhandelen via een 
Chinese medepassagier die Engels begrijpt, hebben we toch vanaf de 3e dag eten. Het eten komt niet overeen wat 
ik normaal eet in China: het ontbijt is al�jd hetzelfde en kleine varia�e voor lunch (om 11:00) en avondeten (om 
16:00). De eerste twee dagen hebben we middag- en avondmaal verkregen via een bestelling door een Chinese 
collega. Alles moet via de Apps gebeuren die we niet hebben en we kunnen nog niet betalen met de bekende  
WeChat app (alterna�ef voor WhatsApp) omdat we nog geen bankrekening hebben. 
Wat betre� drank heb je recht op 1l water/dag en /kamer. Geen koffie, geen thee, … en zeker geen bier of andere 
alcoholhoudende dranken. Alcohol is simpelweg verboden.  
Op donderdag werd Annick naar beneden geroepen omdat ze blijkbaar posi�ef tes�e bij aankomst. Tegenexper�se 
gaf eerst nega�ef aan, maar wordt later door andere resultaten herroepen. Ze is afgevoerd naar een Covid  
hospitaal aan de rand van de stad zonder dat ze zelfs maar symptomen vertoonde. Contact tracing werkt hier zeer 
efficiënt. Die nacht in stand-by gebleven tot 2:30 om allerlei info met Annick in het Covid-ziekenhuis te delen.  
 Annick blij� dagelijks posi�ef testen. Gelukkig vertoont ze geen symptomen op een kleine verkoudheid, smaak- en 
reukverlies na. Haar reuk en smaak zijn al aan het terugkeren. Haar valies en apneu-apparaat overbrengen naar het 
hospitaal kon niet, maar na een volledige dag onderhandelen en druk uit te voeren via verschillende kanalen is het 
toch gelukt. Tot gisteren lag ze samen met een Russische dame op de kamer. Ontsme	ngsmiddelen worden niet 
gegeven, maar na hevige discussie van beide dames toch iets verkregen.  
Alle communica�e in het hospitaal verloopt via een vertaalapparaat (gelukkig bestaat deze techniek). 
Vraag was natuurlijk of ik überhaupt posi�ef zou testen? Wij hebben tenslo�e 24 h in dezelfde kleine kamer  
geleefd, uit dezelfde beker gedronken en uit de dezelfde schotel gegeten … allé alle zaken die een overdracht  
gemakkelijk moet maken… 
Door het hoog risicocontact met Annick heb ik 2 extra quarantaine dagen in dit hotel opgespaard.   
Intussen ben ik 2x extra getest en raar maar waar steeds nega�ef. Zou het toch waar zijn dat fietsers iets hogere 
weerstand hebben? Dus blijven fietsen in de lock-down. 
 Intussen heb ik ook vernomen dat Herman die ons met mondmasker van het werk (Diegem) naar de luchthaven 
hee� gebracht, afgelopen week Covid-19 verschijnselen hee� gehad.  
Annick moet eerst 2x moet nega�ef testen, daarna een 5-tal dagen nog in het hospitaal blijven om dan opnieuw 
getest te worden. Indien dat ook nega�ef is, mag ze het ziekenhuis verlaten en moet ze nog 14 dagen in  
quarantaine in een hotel. Dit in schril contrast tot de “luxe quarantaine” in België. Al die �jd blijven we van elkaar 
gescheiden. We mogen de quarantaine kamers niet verlaten, enkel contact via WhatsApp en MS Teams is  
mogelijk…   
Eind oktober werd door een zeer vlij�ge collega in Brussel mijn SIM-kaart op naam van de werkgever vrijgegeven 
als “pay en go” voor eigen gebruik omdat ik voor België uit dienst ben. Weg de communica�e met Annick. Gelukkig 
hebben zowel mijn manager als de IT manager onmiddellijk en zeer kordaat ingegrepen om dit euvel zo snel  
mogelijk op te lossen.  
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Het vervolg... 
Op het einde van mijn quarantaine (16d) ben ik 2 opeenvolgende dagen getest en steeds nega�ef, de eerste keer 
konden ze het resultaat niet geloven. Op naar de volgende hindernis: normaal had ik naar ons voorlopig  
appartement moeten verhuizen, maar omdat Annick posi�ef tes�e, mocht ik niet meer in het compound! Dus ben 
ik verhuisd naar het poep chic hotel Sheraton in het Jiading district, kort bij mijn werk ver (35 km) van het centrum 
van Shanghai. Hier mocht ik, kwes�e van aanpassing aan de nieuwe vrijheid, opnieuw 8d milde quarantaine  
uitzi�en.  
Ik mocht de kamer uit met masker, ook eten met de andere gasten, maar niet naar buiten en niet naar het werk.  
Ik kon de logica niet goed volgen, maar ik had geen reden om te klagen vergeleken met de situa�e bij Annick. 
Intussen was Annick nog al�jd in het hospitaal. Na 19 dagen mocht ze eindelijk het hospitaal verlaten om 14d in 
quarantaine in hetzelfde miserabel hotel als bij aankomst te gaan….  
Op 13 november mag ik mij uiteindelijk als een vrij man bewegen in China en heb de groene QR-code op zak. De 
code die je toela�ng gee� om overal toegang te krijgen, zeker in officiële gebouwen. Medische controle wordt  
ondergaan, Visa wordt vernieuwd, werkvergunning wordt aangevraagd gevolgd door verblijfsvergunning. Paspoort 
ben je dan voor meer dan een maand kwijt. Hotel zegt plots op 22/11 dat je Visa vervallen is (1 maand na landing), 
dus je bent hier illegaal. Tijdelijke documenten aanvragen etc. Je moet intussen reizen voor het werk, derhalve heb 
je een travel slip nodig om te boeken. Maar de reis wordt in laatste instan�e geannuleerd omdat er 4 besme	ngen 
zijn vastgesteld in een district van Dalian waar de fabriek geves�gd is.  
We zijn nu eind november, Annick mag eindelijk naar mijn hotel komen, maar ze moet opnieuw 14d in quarantaine 
o.w.v. haar besme	ng. Ze mag op hetzelfde verdiep, maar in een andere kamer!!?? Ze mag eerst de kamer  
verlaten maar later weer niet en ze mag alleen roomservice krijgen. Het wordt voor mij snel duidelijk dat ze  
quarantaine die ze gedaan hee�, opnieuw moet ondergaan met dagelijks temperatuurme�ng en een Covid-test op 
het einde….Na 3 dagen waren we in dezelfde kamer en kon Annick zich vrij bewegen. Ik heb een vermoeden dat 
een paar personen gezichtsverlies heb doen lijden en daar hebben we een prijs voor moeten betalen. Annick hee� 
tot vorige week met een rode QR code rondgelopen. Als ze deze zien, moet je onmiddellijk afgezonderd worden en 
naar het hospitaal. Via een interven�e van het lokaal topmanagement is de code dan uiteindelijk vorige week op 
groen geplaatst. Oef. 
Wij hebben ook ons appartement gekozen en kunnen erop 6/1/2021 intrekken. De prijs is hier van een andere  
orde dan in België, nl zo’n 3000 €/maand voor een half gemeubeld appartement van 145m² met vloerverwarming 
(niet standaard voor Shanghai).  
We zi�en intussen in ons appartement met inhoud container en zijn volledig geïnstalleerd. Nog een beetje  
gesukkeld met 't internet, maar ik denk dat de zaken nu vlot werken. 
Van 't weekend ook eerste rit met Annick op de stadsfiets gemaakt. Dat is eventjes aanpassen. Ik begin de regels 
een beetje te snappen en verder is het heel eenvoudig, al�jd op elk moment kunnen stoppen en een goede bel 
hebben. Dus ik ga toch nog even acclima�seren voor ik op de racefiets rij. 
Het is ook noodzakelijk om steeds met GPS te rijden. Wij hebben houders besteld voor de stadsfietsen.  
Mijn houder past enkel op de koersfiets. 
Binnen een kleine 2 weken is het Chinees Nieuwjaar. Maar dit jaar wordt bijzonder. Er wordt afgeraden om te  
reizen. Veel Chinezen gaan niet naar huis of op vakan�e. 
Er zijn in Shanghai een paar besme	ngen en dan wordt de noodrem aangetrokken (zeker voor het Spring fes�val) 
Onmiddellijke lockdown van de buurt. Er wordt weer overal mondmasker gedragen en op straat zie je zelden  
iemand zonder. Chinezen zijn van nature heel bang voor het virus. Overal moet je uw QR code tonen om binnen te 
geraken, zelfs bij een bakker. 
Het voordeel van kort op de bal te spelen is dat alles zeer controleerbaar blij� en er nadien snel kan versoepeld 
worden. Een methode dat heel efficiënt is. Zouden ze beter ook in Europa toepassen. Ze begrijpen hier niet  
waarom dit zo lang aansleept in de wereld voor het onder controle is…. 
 
              Patrick Clement  



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
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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 

 

CVBA  SPINNOY                       
 

Frans Halsstraat 73 - 77 

1070 Brussel 

Tel: 0032 (0)2 521 94 23 

Fax: 0032 (0)2 521 16 01                                             

E - mail:info@spinnoy.com
 

GRATIS OFFERTE  

VOOR ZOWEL AANNEMERS ALS PARTICULIEREN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsuren: 

ma tot vrij: 8u tot 17u 30 

 zat: op afspraak 

zon en - feestdagen: gesloten 

 

www.spinnoy.com 
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RINK 32 - SINT-PIETERS-LEEUW
TEL. 02 377 22 36

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

T. 02/307.85.33
info@demarktvlezenbeek.be

 demarktvlezenbeek

Vlezenbeeklaan 171, 1602 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
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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

• Bosexploitatie
• Hakselwerken 
• Gronden bouwklaar maken
• Reinigen / aanleggen waterwegen,  

poelen en vijvers
• Maaiwerken

0468/03 12 75 & 0468/03 16 14 
BDS.forestry@gmail.com  
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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

SLAGERIJ
Alain & Muriel Overath

J. Depauwstraat 90
1600 Sint-Pieters-Leeuw

02 377 18 46

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

C

www.chipson.be

Chipson evonet.be

francispeetroons gmail.com

Op “Afspraak”New in 2021

Computers & Digital printing

KLEEFLETTERS-LARGE PRINTING...

Computers op maat
@

@

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
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Enkele bestuursleden missen duidelijk een kapper. Van wie zijn deze hoofden ?  

De eerste persoon, die het juiste antwoord stuurt naar Cathy.de.ryck@skynet.be, wint 1 fles wijn. 
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Eind vorig seizoen, kon ons 3-daagse ee�es�jn niet doorgaan om de welgekende redenen.  

Aangezien dit voor de club, jaarlijks veel geld in het laatje brengt, wouden we niet bij de pakken blijven zi�en en 
werd er binnen het bestuur beslist om een a�aalfes�jn te organiseren.  

Op vrij korte termijn organiseerden we ons 1ste a�aalfes�jn. Om organisatorische en hygiënische redenen konden 
we maar een beperkt aantal gerechten aan te bieden, samen met soep, dessert, wijn en Cava.  

Door de voortdurend wijzigende regels ivm Covid-19 hee� het wat voeten in de aarde gehad om groen licht te  
krijgen van de gemeente en alles “Corona-proof” te kunnen organiseren.  

Dankzij onze doorze	ng en geloof in de formule, werd het een succes.  

In bijlage enkele foto’s :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de LWT-leden (200) bracht het a�aalfes�jn : 8.750€ ne�o op   
 

De desserten en de grote frigo’s bij 
Eddy waar alle bestellingen koel 
werd bewaard de dag voordien 



w
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.nachtegael-slager
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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. Kris Wilson                            3 sec. 

2. Petrus Huygens                    4 sec. 

3. Willy Van Hemelrijck            6 sec. 

4. Benny Van Den Berghe         10 sec. 

5.  Jacqueline Calloens              20 sec. 

 

Per ploeg :  
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�� Spor�ef  :  
- al�jd voetballer geweest: als miniem aangesloten bij VC Alsemberg. Op 16 jarige lee�ijd daar al  het eerste el�al  

terecht gekomen en zelf 2 testmatchen bij 'den Union' gaan spelen (met de van Union St -Gilles) maar teveel  
losbol (zie volgende zin � ) en dus nooit doorgebroken. 

- vanuit mijn stamcafé 'de Vissers' daar een ploegje opgericht in een lie�ebbers verbond.  
-  op mijn 20ste of 21ste toch nog een transfert versierd naar 'la Rhodienne' in eerste provinciaal. Dit heb ik slechts  
   1 jaar volgehouden.  
- daarna beginnen volleyballen op mijn 23ste bij Volleybalclub Alsemberg (met coach Emiel Rijpers). 
- Na  2 jaar het voorzi�erschap overgenomen van Guido Sterckx. Weer 2 jaar verder zagen we in dat  de club niet        

meer als alleenstaande club lee
aar was en heb ik de eerste contacten gelegd met Volleybalclub Dworp. Hieruit 
is de fusieclub Davoc gegroeid (Dworp-Alsemberg Volleybalclub) waaruit later dan het huidige Davoc Lot is voort  
gekomen.  

-  Vanaf mijn 35ste hebben we dan een Volley clubje opgericht in de VLM : Douw Rakkers. Hier heb ik  gespeeld tot  
mijn 42ste.. (o.a. samen met Luc Wenseleers, alias De Schicht). 

- Sindsdien ook beginnen lopen bij OEH. Hier wel meegedaan aan verschillende stratenlopen in de  buurt. Ook  
   8 keer de 20 km van Brussel meegelopen, 3 keer een halve marathon en 2 marathons  (Antwerpen en de  
   kustmarathon). 
-  Na het beginnen slijten van de gewrichten terug een oude liefde opgenomen: de fiets. Als jonge snaak was ik al  
   een verwoed supporter van Eddy Merckx. Ik ben eerst nog begonnen met de fiets van een neef waar ik zelf niet       

wist dat schakelen gebeurde met de shi�ers en niet meer met een  hendeltje op de schuine kaderbuis.  
- In april 2011 toch besloten om aan te sluiten bij LWT: eerste rit met de C-ploeg meegereden waar we na 50 km in 
   het Vagevuur de verjaardag gingen vieren van een 84-jarige. Ik bracht de gemiddelde lee�ijd daar serieus naar  
  beneden (alsook het IQ....� ) . Nadien aangesloten bij de Spor�vo's om daar het jaar uit te doen.  
- Tijdens de winter dan besloten om er met de MTB op uit te trekken samen met enkele diehards van de MTB als   
   onze leermeester Willy Bursens en Wim Schepens. Tijdens deze tochtjes hee� Willy mij overtuigd om de overstap 
   te ze�en naar de Tempo's, die ik sindsdien  niet meer verlaten heb.  
- Voor het Corona seizoen 2020 hebben Luc Wenseleers (alias De Schicht) en ikzelf de zware taak van   

ploegverantwoordelijke overgenomen van Willy B.  
- Daarnaast blijven we nog elke winter genieten van onze MTB-ritjes waar we ondertussen ook twee groepen  
   hebben aan verschillende snelheden.  
- Met een groepje kameraden hebben we ook een clubje opgericht, nl 'de Stelvijisten, The art of moving slowly'.   
   In bijlage vind je ook een foto van deze groep. Dit zootje ongeregeld fietst graag maar compe��e is hier uit den     

boze. de bedoeling is : mooie reis in een mooie omgeving waar er  wat bergjes in de buurt liggen. 2 van de 7 leden 
hebben zelf geen koersfiets maar een hybride fiets.   

Voor het eerste clubblad van het jaar maakten we er een gewoonte van om een bezoekje te brengen aan de  
nieuwe clubkampioen om daar dan een ar�keltje over te schrijven als kennismaking. 
Vanwege de beperkingen (Coovid-19…) kon het nu niet op onze vertrouwde manier. Toen we op het einde van  
december onze goede vriend Kris Wilson er telefonisch van op de hoogte brachten dat hij de hoofdvogel afschoot 
in ons championship…  en nadat hij van zijn verbazing bekomen was (’t is een grap hé?) vroegen we hem dan maar 
om zelf een aantal gegevens en wat foto’s door te sturen. 
Enkele dagen later kregen we onderstaande info, netjes opgedeeld in 3 rubrieken.  Omdat we het niet beter in  
verhalende tekstvorm konden ze�en nemen we het hieronder integraal over.  
                                                                                                                                                                  Piet  

VOORSTELLING VAN NIEUWE CLUBKAMPIOEN  
KRIS WILSON  -  TEMPO – PLOEG  
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* Familiaal : 
- geboren in Halle (07/11/1963) maar al�jd in Dworp gewoond. 
- Vader was schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool in Dworp. 
- Moeder is op 49-jarige lee�ijd nog een stoffenwinkel begonnen in ons huis op de Solheide in  
  Dworp. Zij was gekend onder de naam 'Diolen' (wat een soort stof is).  
- Ik ben de jongste van 4 (3 zussen) waarvan er 1 in Los Angeles en 1 in het Zuiden van Frankrijk  woont.  
- ik ben gehuwd (reeds 31 jaar, jaja...) met Nathalie Timmerman en heb 2 kinderen: Wietse en  Frauke.  
   Beide zijn het huis uit: onze zoon woont in Pepingen en onze dochter voorlopig nog in Gent. 
- School gelopen in Dworp (lagere school) daarna Sint-Victor Ins�tuut in Alsemberg. 
- Regentaat (Bachelor) Nederlands-Engels gedaan in Maria Boodschap Ins�tuut in Brussel. 
- eerst 2 jaar interims gegeven in de Sint-Victor en OLV Ins�tuut in Rode. 
- Daarna (wegens werkloos) in de bank begonnen.  
 
* Professioneel :   
- 14 jaar voor BBL (nu = ING) gewerkt van 1987 tot 2001. Begonnen als kassier (ik dacht nooit in de bankwereld  
   te blijven, zo'n s�jve harken...:)) maar toch de goes�ng gevonden om bij te studeren  en wat verder te kijken.   
- mijn doel was om voor mijn 35 kantoordirecteur te worden wat ik op mijn 34 geworden ben (‘97).  
- de drang om met professionelen te werken was zo groot dat ik naar de overkant ben gaan kijken en zo bij bank  
  Van Breda terecht gekomen ben; enkel voor ondernemers en vrije beroepen. 
- ik had het geluk om daar een beetje de juiste man op het juist �jds�p te zijn. De bank ging net een kantoor  
   openen in Brussel om zo een kantorennet over de 'taalgrens' te beginnen. Ik heb dan aan het Montgomeryplein  
   in Brussel het eerste kantoor voor Van Breda geopend. Wij waren ook het eerste kantoor Bank Van Breda dat  
   zijn  specialisa�e nog verder doorvoerde en ik werd kantoordirecteur voor de Ondernemers voor Brussel.  
   Mijn collega voor de Vrije beroepen.  Dit was echt pionieren: we hadden geen klanten en begonnen dus  
   volledig 'from scratch'. 
- In 2006 hebben we ons tweede kantoor in Brussel geopend naast de Basiliek van Koekelberg.  
   Als anekdote: Wij hebben toen het kantoor gekocht dat de BBL huurde op het moment dat ik in dat kantoor  
   mijn ontslagbrief ben gaan afgeven in 2001. 
- in 2016 hebben we het 3e  kantoor in Ukkel opgestart.  
   Dit heb ik nog gedaan tot eind 2019. Na meer dan 18 jaar als district manager gewerkt te hebben was het �jd    
   voor een  nieuwe wind.   
- Deze nieuwe uitdaging heb ik vanaf begin 2020 opgenomen met de opstart van een dochteronderneming van  
  Bank Van Breda : Van Breda Immo Consult. Dit is een zeer kleine onderneming van 3 personen (terug pioniersrol) 
  waar ik advies geef aan klanten vanuit Brussel en Wallonië.  
  Wij geven advies naar beleggingen onroerend goed als diversifiëring binnen het volledige patrimonium: we  
  merken dat ondernemers en vrije beroepen het dikwijls aan �jd ontbreekt om grondig met immo bezig te zijn. 
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   Amstel Gold Race 2019 

 

Met Sven Desmeth, Benny Van Den Berghe en  
Gunther Mergan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volleyclub Douw Rakkers ( 2004, met o.a. Luc  
Wenseleers (boven, 2e van links), Kris Wauters  

(van Clouseau,  boven,3e van links) en onze  
clubkampioen (onderste rij rechts) 

 

 

 

 

 

 

' 

   de Stelvijisten, The art of  moving slowly 

Bourg d’Oisans 2017 
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www.pajota.be

Volg ons op 

Kantoor Dilbeek 
Astridlaan 1
1700 Dilbeek
T 02 466 05 75

Kantoor Brussel 
Congresstraat 35
1000 Brussel
T 02 669 75 75

Kantoor Halle
Grote Markt 10
1500 Halle
T 02 466 60 60

Kantoor Ninove
Burchtstraat 12
9400 Ninove
T 054 300 500
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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
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In 2020 is het verenigingsleven le�erlijk in het water gevallen en de gemeente wil dit op een speelse en  
dynamische manier de verenigen in de kijker ze�en door een recept te maken met streekproducten. In dit geval is 
het een recept met konijn en geuze.  
Na overleg met Eric Devillé van de gemeente Sint—Pieters—Leeuw en op vraag van onze voorzi�er Eddy om te  
bekijken of dit iets voor LWT is, hee� Linda de club ingeschreven om deel te nemen aan een pilootproject “strafste 
vereniging met streken” in samenwerking met brouwerij Lindemans, Ring TV, en straffe streek en Pajo�enland. 

Hoe ?  

Er werden 4 kookduo’s uitgenodigd op zaterdag 30/01 bij Brouwerij Lindemans die het tegen elkaar gaan opnemen. 
Er wordt niet verwacht dat dit gemaakt wordt door topchefs. Het scenario was uitgeschreven en volledig Corona-
proef georganiseerd. De 4 verenigingen die hieraan deelnamen waren: Okra , Riverboots Country, KWB Zuun en 
uiteraard LWT 

Wanneer ?  

De opnames gingen door op zondagnamiddag 31/01 en LWT werd vertegenwoordigd door Linda  Van Ransbeeck  
en Cathy De Ryck.  
De dames hadden 2u �jd om een origineel gerecht te maken met konijn en geuze en ook regionale produkten.  
Het recept zal gebundeld worden en beschikbaar zijn op website van Lindemans.  
Tegen de �jd dat U dit leest, hebt U waarschijnlijk de reportage al gezien op Ring TV.  
Foto’s en meer info over het verloop van deze dag, leest U zeker in het volgende clubblad.  
 



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

www.stier1.be
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 LWT-reis naar Vitrac in Frankrijk (Dordogne)   
Deze reis wordt dit jaar, om de welgekende redenen, nogmaals uitgesteld .  

2 ploegen (Cyclo’s en Tempo’s) organiseren een 2-daags weekend. Deze gaan door onder 
voorbehoud van Corona-maatregelen.  

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

 

2-DAAGSE TONGEREN MET DE TEMPO PLOEG OP 4 - 5 SEPTEMBER 
2021 

Zaterdagit naar Tongeren, zondagrit terug naar St.P.Leeuw    

(ri�en van 140 à 150 km) 

Logies in het 4-sterrenhotel Eburon, een verbouwd oud klooster in het centrum van 
Tongeren. 

Kostprijs circa 140 euro  

Dit is de uitstap die vorig jaar niet kon doorgaan en nu herpland werd naar dit jaar. 

De inschrijvingen zijn volzet en dus afgesloten.  
 
Organisator: John Deroo  (johnderoo@telenet.be) 
 
********************************************************************************************** 
2-DAAGSE DOORNIK MET DE CYCLO’S OP 3-4 JULI 2021 
 
Wij fietsen deze keer naar Mont Saint Aubert, een deelgemeente van Doornik. Maken een parcours van ongeveer 
135 km heen en ongeveer 115 km terug. In het hotel kunnen we genieten van hun promo�e “weekend gourmand”, 
3-gangenmenu met aperi�ef en wijn inbegrepen.  

Je kan eens gaan piepen op hun website : h�p://www.florealholidays.be/   

Voor meer  info over beschikbare plaatsen, kan U terecht bij de organisatoren.  
 
Organisatoren: Ann Mosselmans, Rudi Andries en Jenny Roobaert  

 

 



Autocarverhuur - Daguitstappen
Evenementen - Concerten - Kerstmarkten

CityTrips - Meerdaagse reizen - Touroperators

Belfius West-Brabant CommV.
Agentschap Rink
Pastorijstraat 17 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 334 70 80

Agentschap Negenmanneke 
Weerstandsplein 1, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02/334 71 10

VERKOOP • HERSTELLINGEN • ONDERHOUD • E-bikes center

zaterdag: 10u - 17u

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

Openingsuren: 

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

zaterdag: 10u - 17u

S Bikes
usselsestraat 119
50 Sint-Martens-Lennik

“STEEDS GROTE 
STOCK ELEKTRISCHE 

FIETSEN”

EMS Bikes
Brusselsestraat 119

1750 Sint-Martens-Lennik
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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

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

Verkoop van nieuwe en jonge tweedehandswagens
Atelier en carrosserie

LWT_tijdschirft_advert_VWB_2021.indd  6 15/02/21  15:04
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VZW Nidasjtere dankt de LWT-leden voor hun steun in het voorbije jaar 2020! 
 
Door de coronamaatregelen zijn veel van de geplande ac�viteiten van Nidasjtere in 2020 niet kunnen doorgaan. 
Alleen de verkoop van paaseitjes in maart en van de zelfgemaakte confituur in het najaar hee� geld opgebracht 
voor Kom op Tegen Kanker. Toch zijn we trots te kunnen melden dat we in de zomer 30 000 euro hebben gestort 
voor het zo nodige wetenschappelijke onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van kanker. De edi�e van de 
1000 km fietsen was in 2020 afgelast. 
 
Voor 2021 hee� de organisa�e van de 1000 km op 2 februari beslist om ook de edi�e van dit jaar niet te laten  
doorgaan. Ze kunnen de veiligheid niet garanderen. Heel jammer voor de fietsers, maar het kankeronderzoek mag 
niet s�lvallen en wij willen met Nidasjtere ook deze zomer een aanzienlijk bedrag storten voor Kom op tegen  
Kanker. 
 
Wil jij ons daarbij helpen ?  
 
Dan kan je één of meer zakjes Paaseitjes van 5 euro kopen. 
Onze Paaseitjesverkoop 2021 start met de krokusvakan�e en eindigt met Pasen. Stuur een e-mail met je bestelling 
naar lvancauteren@skynet.be en je kan ze coronaproef komen a�alen  
 
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 
 
Tenslo�e nog eens de vraag om bij je online aankopen eerst te passeren via Trooper/Nidasjtere. Wij pikken dan 
een graantje mee, zonder dat het jou iets kost. Lief van die webshop! 
 
Liefs van alle Nidasjtereirs en zeker van de vele LWT-Nidasjtere fietsers, 
 
Lut 
 
Meer info? 
lvancauteren@skynet.be 
www.nidasjtere.be 
www.1000km.be 
 
 



UW PROFESSIONEEL BEDRIJF VOOR

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

NATUURLEIENDAKEN • 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

MIVI
BELGIUM

Milieuvriendelijk ontmossen en 
renoveren van daken

DAK- KOPER & ZINKWERKEN

02 331 05 95
info@mivi.be
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MAART  

MEI  

APRIL 

Verjaardagen zijn net als chocolaatjes.  
Je geniet er veel meer van als je niet telt 
hoeveel je er hebt gehad 

2 / 5 Geerts Luc 
3 / 5 D'haese Nancy 
5 / 5 Vandenborre Johan 
5 / 5 Steenhouwer Lander 
8 / 5 Van Cutsem Petrus 
9 / 5 Blancke Walter 
13 / 5 Danau Gustaaf 
13 / 5 Verhoeven Nic 
15 / 5 Schepens Wim 
16 / 5 Dekeukelaere Ch�s�an 
18 / 5 Van Den Berghe Beny 
18 / 5 De Greef Rita 
18 / 5 Van Isterbeek Ken 
19 / 5 Detobel Didier 
20 / 5 Hallemans Sien 
21 / 5 Joye Ilse 
23 / 5 Luyckx Jacqueline 
23 / 5 Vanzeebroeck Alda 
24 / 5 Wajsbort Michel 
26 / 5 Van Cutsem Elsie 
27 / 5 Hernaut Dieter 
27 / 5 Tordeur Nele 
27 / 5 Lobelle Lore 
27 / 5 Teetaert Mar�ne 
29 / 5 Godrie Viviane 
30 / 5 Ghyssels Patrick 

1 / 4 Cochez Johan 
3 / 4 Renders Stephanie 
3 / 4 Havaux Adrienne 
6 / 4 Huygh Albert 
6 / 4 Huybrecht Ronald 
7 / 4 Blommaert Regine 
11 / 4 Swalens Anja 
13 / 4 Van Hassel Johnny 
14 / 4 Detré Jean 
14 / 4 Coppens Frans 
14 / 4 Anckaert Jaane 
14 / 4 Secré Alexis 
16 / 4 Jacquet Emilienne 
18 / 4 Govers Willy 
18 / 4 Dewasme Fabienne 
18 / 4 Moens Carine-Marga 
18 / 4 Louckx Peter 
20 / 4 Renders Julie 
20 / 4 Bosmans Eddie 
20 / 4 Verspecht Elke 
22 / 4 Vanhemelryck Jean-Pierre 
22 / 4 Van Ransbeeck Linda 
23 / 4 Thibaut Nadine 
23 / 4 Rimaux Paul 
23 / 4 Charlier Anny 
23 / 4 Demol Lise�e 
27 / 4 Vermaut Jean-Pierre 
27 / 4 Danau Barbara 
27 / 4 Anckaert Cor 
28 / 4 Ru�ens Peter 

2 / 3 Coppens Jacqueline 
2 / 3 Verhoeven Lies 
5 / 3 Vanlishout Alix 
5 / 3 Mertens Wilfried 
6 / 3 Mosselmans Ann 
6 / 3 Niels Bruno 
10 / 3 Peetroons Boyann 
10 / 3 Verhoeven Anne 
11 / 3 Moeremans Elisabeth 
13 / 3 Ghysens Mar�ne 
13 / 3 Grosjean Carina 
15 / 3 Haenen Erika 
17 / 3 Vermaut Ben 
18 / 3 Hallemans Pascal 
20 / 3 Van Kwikenborne Jorick 
21 / 3 Tordeur Bruno 
21 / 3 Peetroons Jeroen 
22 / 3 Deklerck Sonia 
23 / 3 Pint Dirk 
24 / 3 Hernaut Gerry 
24 / 3 Roobaert-Peeters Carla 
25 / 3 Heymans Willy 
25 / 3 Hernaut Rudi 
25 / 3 De Bosscher André 
25 / 3 Desmet Rita 
27 / 3 Mosselmans Willy 
27 / 3 Verschueren Jean-Jacques 
29 / 3 Waterplas Jana 
30 / 3 Braunshausen Serge 
31 / 3 Huygens Marcel 
31 / 3 Verelst Lutgarde 



1971 - 2021
50 jaar


