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VOORWOORD
Het jaar 2019 is op moment van verschijnen van ons clubblad alweer
geschiedenis en beginnen we niet enkel aan een nieuw jaar maar ook aan
een nieuw seizoen. Het 46e intussen.
Uiteraard doen we dit niet zonder een terugblik op al de leuke, sportieve
en fijne momenten die we het voorbije jaar binnen onze club hebben
mogen meemaken. U kan daar alvast eventjes aan terugdenken bij het
bekijken van de talrijke foto’s in deze Kontaktinfo.
Ik wil er dan ook aan houden om al onze leden te danken voor hun inzet
en inbreng die elk op zijn manier heeft ingebracht. Tenslotte zijn jullie, de
leden, het die onze club tot een succes maken. We mogen binnen het
bestuur nog zo ons best doen om alles tiptop te regelen, en geloof me dat
is niet steeds even makkelijk, zonder leden om aan deze activiteiten deel te
nemen zou er nu eenmaal geen club zijn.
Zonder leden geen club, maar zonder sponsors geen geld om activiteiten
te organiseren. Daarom willen we dan ook alle sponsors die in ons
clubblad zijn vermeld, groot of klein, van harte danken voor de steun die
we dit jaar van jullie mochten ontvangen. Zonder jullie steun zou het
immers onmogelijk zijn om aan onze leden de voordelen te geven die we
hen nu kunnen aanbieden.
Wij hopen alvast dat we ook in 2020 opnieuw op jullie mogen rekenen als
onze leden zich bij u aanbieden met de vraag om uw reclame in ons
clubblad te willen plaatsen.
Om te sluiten wil ik, uit naam van het volledige bestuur, aan iedereen,
leden, sponsors, familie en sympathisanten, een gelukkig, sportief,
voorspoedig, maar bovenal gezond 2018 toe te wensen.
Voor het bestuur,
Marc Bogaert
Secretaris WTC Kontakt
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VOOR EEN VERZORGDE EN
VRIENDELIJKE BEDIENING

KAFEE

“GELEK DANTWAS“
Bij Luc en Myriam
Gladiolenstraat 21
9100 Sint-Niklaas
tel. 0474 52 05 43
(rechtover Don-Bosco-kerk)

Alle dagen open van 9.00 tot 21.00 uur
Zondag gesloten om 19.00 uur
Gesloten op donderdag
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BESTUUR VAN DE CLUB
Erevoorzitter:

WILLOCKX Freddy
Ereburgemeester / Minister van Staat
Grote Markt 40 B6
9100 Sint-Niklaas

Voorzitter:

DHOOGHE Alfons
Azalealaan 6 bus 404
GSM: 0479/99 36 99

9100 Sint-Niklaas

BOGAERT Marc
Verlatdreef 19 bus 11
GSM: 0485/74 20 43

9120 Beveren-Waas

Secretaris:

Schatbewaarder: DE SMET Remon
Edmond Meertstraat 3 9100 Sint-Niklaas
GSM: 0479/69 41 28
Bestuursleden:

DE BEELDE Kurt
Sint-Margrietstraat 23
GSM: 0479/38 10 77

9140 Elversele

SMET Geert
Kongostraat 9
GSM: 0486/70 65 63

9100 Sint-Niklaas

VAN DEN BROECK Louis
Godsschalkstraat 51
9100 Sint-Niklaas
GSM: 0494/98 37 90
Lokaal :

Café GELEK DANTWAS
Gladiolenstraat 21
9100 Sint-Niklaas
GSM: 0474/52 05 43
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Kleur en Balayage-technieken

Nieuwstraat 13
9170
Sint-Gillis-Waas
Tel.
03/770.72.91
Openingsuren:




Dinsdag tot en met vrijdag: 8u30 – 12u00 en van 13u00 – 18u30
Zaterdag van 7u30 – 16u00
Dinsdag en donderdag op afspraak

e-mail: Johan_poppe@skynet.be
website:www.haarmodejohan.be
Volg ons via FaceBook
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LEDENLIJST SEIZOEN 2019
1

Bogaert Marc
Verlatdreef 19 bus 11
Tel.:
Partner:

9120

Gsm: 0485742043
De Renneville Pascale

Geb.dat: 16-03-60
Beveren
e-mail: marc.bogaert7@telenet.be
Geb.dat: 07/01/68
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Bracqué Marc
Grote Heymelinckstraat 11
9100
Tel.: 037776424
Gsm: 0477421527
Partner: Deslandes Annick

Geb.dat: 20-06-48
Sint-Niklaas
e-mail: annick.deslandes@telenet.be
Geb.dat: 15-10-48
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Bryssinck Mario
Ster 46/3

Geb.dat: 24-04-70
Sint-Niklaas
e-mail: mbryssinck@outlook.com
Geb.dat: 19-05-68

Tel.:
Partner:

4

9100
Gsm:

0475731131

Thong-in Kenara

Claeys Herman
Pater Segersstraat 43/4
9100
Tel.: 032960462
Gsm: 0494447490

Geb.dat: 27-10-47
Sint-Niklaas
e-mail: herman.claeys@telenet.be

Partner:
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Geb.dat:

Cornelis Patrick
Fazantenstraat 57
Tel.:

9100
Gsm:

0497428240

Geb.dat: 21-12-72
Sint-Niklaas
e-mail: patrick_cornelis_5@hotmail.com

Partner:

Geb.dat:
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De Backer Marc
Camiel Huysmanslaan 5
9100
Tel.: 032890627
Gsm: 0476203656
Partner: Mangelschots Noella

Geb.dat: 27-04-50
Sint-Niklaas
e-mail: marc.debackero@pandora.be
Geb.dat: 26-12-51
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De Beelde Kurt
Sint Margrietstraat 23
9140
Tel.: 052463203
Gsm: 0479381077
Partner: Martens Jeanique

Geb.dat: 29-07-66
Elversele
e-mail: debeelde.martens@telenet.be
Geb.dat: 25-02-70
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De Beleyr Tony
Hogenakkerstraat 133

Geb.dat: 06-07-59
Sint-Niklaas
e-mail: tony.de.beleyr@pandora.be
Geb.dat: 15-02-60

Tel.:
Partner:
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0496542552

De Vos Christine

De Dael Roger
Callaertstraat 71
9100
Tel.: 037774939
Gsm: 0496278014
Partner: D'Hoey Suzy
De Munck Chris
Schoolstraat 60
Tel.:
Partner:
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Gsm:

9100

9100
Gsm:

0475991495

Puylaert Nancy

De Prycker Flor
Moortelhoekstraat 93
Gsm:
Tel.: 037770028
Partner: Vermeulen Annie

9111

Geb.dat:

29-03-54

Sint-Niklaas
e-mail: roger.de.dael@telenet.be
Geb.dat: 26-05-55
Geb.dat: 21-07-68
Sint-Niklaas
e-mail: chris-pieteke-de.munck@skynet.be
Geb.dat: 23-08-68
Geb.dat:

14-07-44

Geb.dat:

13-10-45

Belsele
e-mail:
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P.S.: Alleen de commerciële informatie ontvangen waar U echt
iets aan hebt?
Maak hier uw keuze : www.kbc.be/informatie-op-maat

www.vitasgroep.be

DIRK VAN DE VELDE
VERZEKERINGSAGENT
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De Smet Remon
Edmond Meertstraat 3
9100
Tel.: 037778360
Gsm: 0479694128
Partner: Syx Andrea

Geb.dat: 07-05-47
Sint-Niklaas
e-mail: remondesmet@hotmail.com
Geb.dat: 24-06-49
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Dhooghe Alfons
Azalealaan 6 bus 404

Sint-Niklaas

9100
Tel.:
Gsm: 0479993699
Partner: Andries fabiola
14

15

Di Dio Carlo
Jan Baptist Davidstraat 12
9100
Tel.: 037774516
Gsm: 0477532288
Partner: Heyninck Christiane
Hanssen Gunther
Langhalsbeekstraat 18 B 2

9100
Gsm: 0476783835

Tel.:

Houtmeyers Bodi
Plezantstraat 57

Houtmeyers Dave
Plezantstraat 57

Geb.dat:

Sint-Niklaas
e-mail: tien.lanoye@skynet.be

Maris Alfons
Camiel Huysmanslaan 3

Gsm:

Meyskens Lars
Gustaaf De Ridderstraat 53

9100

Gsm:

17-03-73

Geb.dat:

21-05-59

Geb.dat:

11-09-60

Geb.dat: 16-05-98
Sint-Niklaas
e-mail: peter.meyskens@telenet.be
Geb.dat:

Meyskens Peter
Gustaaf De Ridderstraat 53
9100
Tel.:
Gsm: 0474121223
Partner:

Tel.:

Geb.dat:

Sint-Niklaas
e-mail: fonsmaris@hotmail.com

Partner:

Middernacht Marc
Mercatorstraat 28/1

28-03-73

Sint-Niklaas
e-mail: tien.lanoye@skynet.be

Lanoye Tien

Tel.:

21

06-07-59

Geb.dat: 19-05-71
Sint-Niklaas
e-mail: guntherhansen@hotmail.com

Geb.dat:

9100
Gsm: 0495915249

9100
0495591910
Partner: Delcor Marie-Jeanne
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03-05-59

Geb.dat:

Tel.:

19

Geb.dat:

Geb.dat:

9100
Gsm:

Tel.:

18

16-10-00

Sint-Niklaas
e-mail: carlo.didio@telenet.be

Partner:

Partner:

Geb.dat:

Geb.dat:

Tel.:

17

25-08-35

e-mail:

Partner:
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Geb.dat:

9100
Gsm: 0497724518

Geb.dat:

30-06-71

Sint-Niklaas
e-mail: peter.meyskens@telenet.be
Geb.dat: 22-08-68
Geb.dat: 20-05-65
Sint-Niklaas
e-mail: mmiddernacht@gmail.com

Partner:

Geb.dat:
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Moorthamer Eddy
Koningin Fabiolapark 256
9100
Tel.: 037763850
Gsm: 0477485600
Partner: Tilleman Christianne

Geb.dat: 30-12-46
Sint-Niklaas
e-mail: eddy.moorthamer.bvba@skynet.be
Geb.dat: 19-03-48
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Peeters Danny
Burmtiendestraat 87-A

Temse

Tel.:

e-mail:

Partner:

9140
Gsm: 0475231019

Geb.dat:

09-03-74

danny.peeters9@telenet.be
Geb.dat:

8

9
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Piessens Etienne
Hertenhof 49
Tel.: 037768008

Geb.dat:

9100
Gsm:

08-11-39

Sint-Niklaas
e-mail:

Partner:

Geb.dat:
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Poppe Johan
Nieuwstraat 13
9170
Tel.: 037707291
Gsm: 0478305245
Partner: Yzewijn Mady

Geb.dat: 06-10-57
Sint-Gillis-Waas
e-mail: johan_poppe@skynet.be
Geb.dat: 28-11-59
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Smet Geert
Kongostraat 9

Geb.dat: 04-07-62
Sint-Niklaas
e-mail: geert.smet6@telenet.be
Geb.dat: 27-12-00

Tel.:
Partner:

27

Gsm:

0486706563

Declercq Hilde

Staes Patrick
Brugsken 11
Tel.:
Partner:

28

9100

9100
Gsm:

0476548827

Vercauteren Betty

Stuer Reinold
Azalealaan 128
Tel.: 037773261

9100
Gsm:

0479755489

Partner:

29

Syvertsen Gunter
Brugsken 78 B 10

9100
Gsm:

0486023789

Partner:

Tel.:

31

Gsm:

0494890938

De Paepe Patricia

Tel.:

32

9100

Van Damme Danny
Baenslandstraat 24
Partner:

Geb.dat: 05-09-63
Sint-Niklaas
e-mail: syvertsengunter@gmail.com
Geb.dat:

Syvertsen Patrick
Kazernestraat 9
Partner:

Geb.dat: 20-09-45
Sint-Niklaas
e-mail: reinold.stuer@telenet.be
Geb.dat:

Tel.:
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Geb.dat: 22-01-58
Sint-Niklaas
e-mail: patrick.staes@hotmail.be
Geb.dat: 07-04-59

9100
Gsm:

0473330338

Gyselinck Kelly

Geb.dat: 22-08-60
Sint-Niklaas
e-mail: patrick.syvertsen@telenet.be
Geb.dat: 23-04-62
Geb.dat: 12-06-85
Sint-Niklaas
e-mail: danny.vandamme@gmaim.com
Geb.dat: 18-06-85

Van De Velde Dirk
Tereken 111
9100
Tel.: 037663227
Gsm: 0473236150
Partner: Caluwaerts Marleen

Sint-Niklaas
e-mail: dirk@vitasgroep.be
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Van Den Broeck Louis
Godsschalkstraat 51
9100
Tel.: 032967147
Gsm: 0494983790
Partner: Cleyman Lilyanne

Geb.dat: 17-10-47
Sint-Niklaas
e-mail: lillyannecleiman@hotmail.com
Geb.dat: 07-01-47
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Van Driessche Alberic
Vicus Pontrave 37
9250
Tel.: 052461469
Gsm: 0499327484
Partner: Ivens Nancy

Geb.dat: 16-02-65
Waasmunster
e-mail: alberic.van.driessche@telenet.be
Geb.dat: 12-01-66
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Van Egghen Patrick
Dillaartwijk 65

Geb.dat: 10-08-76
Sint-Niklaas
e-mail: patrick.vanegghen@gmail.com
Geb.dat: 15-07-80

Tel.:
Partner:

9100
Gsm:

Keppens Sabine

0495475599

Geb.dat:

Geb.dat:

14-09-59
23-06-60

10

11
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Van Raemdonck Herman
Houten Schoen 6 B 2
Tel.:

37

Gsm:

Geb.dat:

9100
0487601678

e-mail:

Partner:

Geb.dat:

Van Ranst Stefan

Geb.dat:

9100
Tel.:

Gsm:

Sint-Niklaas
e-mail: stefan.van.ranst10@telenet.be

Partner:

38

Geb.dat:

Van Sande Erwin
Klapperbeekstraat 75
Tel.:
Partner:

39

Gsm:

9100
0473579253

Vereecken Bea

Vantieghem Steffen
Broedersstraat 54
Tel.:

15-04-55

Sint-Niklaas

Geb.dat: 06-11-53
Sint-Niklaas
e-mail: van.sande1@telenet.be
Geb.dat: 10-02-53
Geb.dat:

9100
Gsm:

23-11-82

Sint-Niklaas
e-mail:

0477950548

steffen_vantieghem@hotmail.com

Partner:

Geb.dat:

40

Verbuyst Kris
Sparrenhofstraat 65
9100
Tel.: 037659152
Gsm: 0474565680
Partner: Van Der Stoelen Sandra

Geb.dat: 25-11-72
Sint-Niklaas
e-mail: kris.verbuyst@telenet.be
Geb.dat: 29-05-75
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Vercauteren Urbain
Sigarenmaaksterstraat 10
9100
Tel.: 037760639
Gsm: 0496583112

Geb.dat: 11-10-51
Sint-Niklaas
e-mail: urbain.vercauteren2@telenet.be

Partner:

Geb.dat:
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Wauman Octaaf
Blokmakerstraat 37
9100
Tel.: 037772464
Gsm: 0479524766
Partner: Dhanis Marie-Louise

Geb.dat: 07-03-38
Sint-Niklaas
e-mail: octaaf.wauman@telenet.be
Geb.dat: 12-12-51
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Willaert Ken
Vrasenestraat 73 bus 5

Geb.dat: 27-11-85
Nieuwkerken
e-mail: beerschot18@hotmail.com
Geb.dat: 01-08-87

Tel.:
Partner:

44

9100

Gsm: 0476488158
Van Brande Katrien

De Clercq Pascal
Philemon Haumanstraat 11
9140
Tel.:
Gsm: 0485564050
Partner:

Geb.dat:

04-03-82

Temse
e-mail:

declercqpascal@hotmail.com
Geb.dat:

12
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Opening seizoen

14

Café Den Rembrandt

Bij Joke en Robin
Breedstraat 120
9100 Sint-Niklaas
Dinsdag gesloten
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JE FIETS OP MILIEUVRIENDELIJKE MANIER
ONDERHOUDEN
Hoe kan je je fiets op een ecologische manier onderhouden? Of anders gezegd: bestaan er
biologisch afbreekbare varianten of ecologische uitgaves van kettingreiniger,
smeermiddelen, sprays en dergelijke, die het milieu dus minder of niet belasten wanneer ze
in de riolering of de natuur terechtkomen?
Na een deugddoende rit kom je
thuis met een fiets die haast
onherkenbaar is geworden. Het
frame is versierd met slijk en de
aandrijving bedolven onder een
stevig laagje modder of opgespat
vuil. Je grijpt naar een bus
kettingreiniger en brengt het goedje
rijkelijk aan op de ketting, derailleur
en tandwielen. Kettingreiniger is een
sterke substantie, want ze moet het
vuil en vet van alle draaiende
onderdelen kunnen losweken. Sommigen gebruiken hiervoor ontvetter, maar vaak zie je
ook wasbenzine of remmenreiniger de revue passeren. Een groot aantal van die producten
bevat detergenten die het milieu kunnen schaden. Maar omdat de concentraties meestal
relatief laag zijn, worden de detergenten afgebroken door microben. Als de ontvetters
fosfaten bevatten, is het echter een ander verhaal. Wanneer die in beken of meren
terechtkomen, kunnen ze voor eutrofiëring zorgen, waarbij de fosfaten dienstdoen als
meststof die de groei van bacteriën en algen in het water bevorderen. Gelukkig is dit enkel
het geval als je de gebruikte stof rechtstreeks loost in de natuur. Giet je gebruikte sopjes dus
niet in het beekje achter je huis, maar in de riolering.
Na de ontvetter volgt uiteraard de smeerfase, kwestie van alles opnieuw soepel te laten
draaien. Let hierbij goed op of je kettingsmeermiddel geen milieuvervuilende middelen
bevat. Het belangrijkste hierbij is het bestanddeel PTFE, ook wel Teflon genoemd. Deze stof
zorgt voor heel weinig wrijving, waardoor ze ideaal is voor tandwielen en kettingen. Tijdens
je fietsrit verliezen je ketting en tandwielen echter kleine deeltjes van de gebruikte olie of
wax. Die komen in de natuur terecht en kunnen schade aanrichten. Het is dan ook
belangrijk om rekening te houden met de biologische afbreekbaarheid van je
reinigingsproducten.
Dat steeds meer fietsers om de natuur en het milieu geven, is ook fabrikanten van
fietsreinigingsproducten niet ontgaan, want er bestaan heel wat ecologisch verantwoorde
ontvetters en sprays. Tal van merken claimen biologisch afbreekbare producten in hun
gamma te hebben, maar soms bevatten ze toch nog PTFE. Check dus zeker het etiket om
na te gaan of ze geen fosfaten of PTFE bevatten, wat overigens geen nadelige gevolgen
hoeft te hebben voor hun goede werking. We hebben zelf een biologisch afbreekbare
kettingwax getest, en die presteerde uitmuntend. Je fiets op milieuvriendelijke en
doeltreffende manier onderhouden: het kan!
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Het contrast van licht en donker, de balans tussen verdriet en hoop, de verbinding van
stilstaan en verdergaan, het kantelmoment.
Bij HUISJOZEF staat uw persoonlijk verhaal centraal en nemen we de tijd om u ten volle te
ondersteunen in deze donkere periode. We trachten licht te creëren als inspiratiebron.
Zaken uit handen nemen, letterlijk verlichten van de ballast is wat ons bezielt.
Wij gaan samen met u door het kantelmoment.

HUIS JOZEF Heimolen
Waasmunsterse Steenweg 43
9100 Sint-Niklaas
03 772 44 35 - 052 57 82 92
contact@huisjozef.be
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OPENING GARAGE IMACAR
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EIGEN WERKHUIS.

UUURWERKEN
JUWELEN

DE CAUWER HUGO
Raapstraat 122
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03/776 21 49
Open: 9u – 12.30u & 13.30u – 18.30u
Zaterdag tot 17u
SLUITDAGEN: ZONDAG EN MAANDAG
ALLE HERSTELLINGEN IN EIGEN MAGAZIJN

Website: http://www.de-cauwer.be
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UITSLAG CLUBKAMPIOENSCHAP
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STEUNENDE FIRMA’S

(in alfabetische volgorde)

Bouwwerken Kegels bvba

Sportpleinstraat 61

9130 Kieldrecht

Bij Gaby

Brugsken 64

9100 Sint-Niklaas

Bocklandt bvba

Onze Lieve Vrouwstraat 2

9100 Sint-Niklaas

Café Gelek Dantwas)

Gladiolenstraat 21

9100 Sint-Niklaas

Café Derby

Knaptandstraat 213

9100 Sint-Niklaas

Café Rembrandt

Breedstraat 120

9100 Sint-Niklaas

Cafetaria De Klavers

Sint Andriesstraat 4

9111 Belsele

Casa Del Torero

Kasteelstraat 27

9140 Temse

Discobar Halfweg

Zandstraat 38

9120 Haasdonk

Dresselaers & zoon

Europa zuid 7 b

9100 Sint-Niklaas

ING - Finanz Waas bvba

Kasteelstraat 22

9140 Temse

Haarmode Johan

Nieuwstraat 13

9170 Sint-Gillis-Waas

Huis Jozef

Waasmunsterse Steenweg 43

9100 Sint-Niklaas

Interioo Keukens

Gentsesteenweg 145

9120 Beveren

IMACAR Vanhoecke

Prins Boudewijnlaan 117

9100 Sint-Niklaas

Int'l Building Organisation nv

Steenweg op Blaasveld 56a

2801 Mechelen

Juwelier De Cauwer

Raapstraat 122

9100 Sint-Niklaas

Kontrimo

Frankrijkstraat 6

9140 Temse

Koset bvba

Onze Lieve Vrouwplein 21

9100 Sint-Niklaas

Mariman bvba

Antwerpsesteenweg 59

9100 Sint-Niklaas

Markt shop

Onze Lieve Vrouwstraat 3

9100 Sint-Niklaas

Middernacht bedden

Mercatorstraat 26

9100 Sint-Niklaas

Palm NV (Rodenbach)

Steenhuffeldorp 3

1840 Steenhuffel

Prisma Sign

Zandstraat 69

9170 Sint-Pauwels

Reizen De Cauwer

Grote Markt 72

9100 Sint-Niklaas

Roxy

Nieuwkerkenstraat 297

9100 Sint-Niklaas

T-Paint

Zandstraat 189

9170 Sint-Pauwels

Taverne De Prater

Grote Markt 28

9100 Sint-Niklaas

Van Clapdorp bvba

Brugsken 51

9100 Sint-Niklaas

Verzekeringkantoor Vitas groep

Plezantstraat 74

9100 Sint-Niklaas

Wase Begrafenissen

Singel 13

9100 Sint-Niklaas
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TI-RALEIGH TOUR
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REGLEMENT 2019 - WTC KONTAKT
Door het bestuur van WTC KONTAKT werd hiernavolgend reglement opgesteld en
werd, voor de inschrijving, hiervan een exemplaar aan elk lid overhandigd. Met zijn
inschrijving voor 2019 verklaart elk lid zich hiermede akkoord.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Elk lid is op eigen verantwoordelijkheid bij de club aangesloten en rijdt steeds op
eigen verantwoordelijkheid. Hij zal de club in geen enkel geval aansprakelijk
kunnen stellen. Het bestuur of de club kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld
worden voor gebeurlijke ongevallen. Deelname aan om het even welke inrichting,
binnen of buiten de club, gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.
Ieder lid moet verzekerd zijn tegen derden.
Men is verplicht de wegcode te eerbiedigen, indien verplicht, de fietspaden te
gebruiken. Men mag slechts met TWEE fietsers naast elkaar rijden, daar waar het
uiteraard mogelijk is.
Verkeersovertredingen zijn steeds voor eigen rekening.
Geen enkel lid mag tijdens de uitstappen de groep verlaten zonder vooraf een
bestuurslid te verwittigen.
Men mag geen alcoholische dranken gebruiken tijdens de ritten.
Ieder lid dat zich niet gedraagt volgens de reglementen of andere leden ophitst of
op andere manieren de club nadeel berokkent, zal onverbiddelijk ontslagen
worden. Het betaalde lidgeld blijft steeds eigendom van de club.
Ieder lid mag de club verlaten, zonder schulden en op ieder tijdstip van het jaar.
Gestorte gelden blijven eigendom van de club.
Iedere overtreding van een lid zal in de eerstvolgende bestuursvergadering,
waarop het betrokken lid zal uitgenodigd worden, onderzocht worden. De
beslissing van het bestuur is onherroepelijk.
Bij pech tijdens de uitstappen moet iedereen wachten - indien er een volgwagen
aanwezig is moet hierin hersteld worden.
Ieder lid moet vooraan achter de baankapiteins en achteraan voor de
baankapiteins rijden. Dit om iedereen toe te laten het tempo te volgen en om, uit
verkeersveiligheid, steeds een compacte groep te vormen.
Men wordt tot de club toegelaten vanaf de leeftijd van 12 jaar op voorwaarde dat
de vader of een naastbestaand familielid rijdend lid is en de verantwoordelijkheid
op zich neemt tijdens de ritten. Vanaf 14 jaar kan men zelfstandig aansluiten.
Vrouwelijke leden worden toegelaten.
Ieder lid is verplicht de (nieuwste) clubkledij te dragen tijdens de ritten
georganiseerd door de club.
Het vertrek van iedere rit (ook de rally's) heeft plaats aan het lokaal. Indien er
uitzonderingen moesten zijn, zullen die tijdig worden verwittigd.
Het tekenen van het controleblad is voor het vertrek van ieder rit verplicht voor elk
lid. De voorziene deelname in de onkosten voor een volgwagen is altijd te betalen,
ook indien deze niet aanwezig is.
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17. De aanduiding van de clubkampioen gebeurt via een tijdrit. De tijdrit is geen
snelheidsrit maar wel een rit naar de gemiddelde tijd van alle deelnemers hieraan.
Kampioen is diegene die de gemiddelde tijd van alle deelnemers het dichtst
benaderd. Om iedereen de kans te geven kampioen te worden, worden enkel de
tijden meegeteld van diegenen die gemiddeld tussen de 25 en 28,5 km/uur
fietsen. Deelname aan deze tijdrit is enkel toegelaten aan diegenen die minstens
aan de helft van de gereden ritten hebben deelgenomen. De uitslag van de tijdrit
wordt bekendgemaakt op het banket.
18. In geval van gelijke tijden is diegene kampioen die aan het meest aantal
zondagritten heeft deelgenomen. Indien nog gelijk, zal de kampioen door
lottrekking aangeduid worden. Voor de tweede en de derde plaats is hetzelfde
principe van toepassing.
19. Het is verboden om tijdens de tijdrit het parcours te verlaten. Overtreders zullen
onmiddellijk uit de uitslag geschrapt worden.
20. De clubkampioen die niet meer inschrijft voor het volgende seizoen moet de
kampioenentrui terug inleveren voor de aanvang van het seizoen.
21. Diegene die op het einde van het seizoen aan het meeste zondagritten heeft
deelgenomen wordt uitgeroepen tot kampioen van de zondagritten. Indien
meerdere leden hiervoor in aanmerking komen, zal de titel gaan naar diegene die
tijdens de clubritten het meest aantal kilometers heeft afgelegd. Bij sommige, voor
de start van het seizoen vastgelegde, grote ritten worden er twee punten
toegedeeld. Deze ritten tellen echter maar voor 1 punt i.v.m. het aantal verplicht
aanwezige ritten (voor tweedaagse en feest).
22. Indien de winnaar van een van de trofeeën niet op het banket aanwezig is, zal zijn
trofee automatisch aan de eerstvolgende, aanwezige, geklasseerde uitgereikt
worden.
23. Ieder lid zal op het einde van het seizoen als erelid beschouwd worden als hij niet
aan minstens 15 (vijftien) zondagritten heeft deelgenomen. (geen gratis deelname
aan het banket).
24. Voor het clubkampioenschap tellen alleen de zondagritten. Een zondagrit telt bij
minstens 7 aanwezigen. Bij een grote, samen met een alternatieve rit, tellen de
aanwezigen van beide ritten (er moet voor beide ritten een controleblad worden
afgeleverd conform punt 15).
25. Indien er een grote rit gereden wordt zal er in bepaalde gevallen een kortere,
alternatieve rit gereden worden. Deze worden vermeld in de kalender.
26. Elk jaar wordt er een tweedaagse georganiseerd. Om hieraan te mogen deel
nemen moet men aan minstens 8 (acht) zondagritten hebben deelgenomen.
27. Het jaarprogramma opgesteld bij het begin van het seizoen is informatief. Door
omstandigheden kan dit in de loop van het seizoen gewijzigd worden. Raadpleeg
daarom steeds de laatst verschenen Kontaktinfo en-of het infobord in het lokaal.
28. Men kan steunend lid worden mits de betaling van €25 (geen gratis deelname
aan het banket).
29. Wie voorstellen of opmerkingen heeft kan vragen om op de eerstvolgende
bestuursvergadering te worden uitgenodigd.
30. Bij eventuele ontbinding van de club zullen de gelden verdeeld worden in
evenveel delen als leden, dit na aftrek van alle kosten.
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TWEEDAAGSE NAAR LEUVEN
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glazen deuren

glasverwerkend bedrijf

DRESSELAERS en ZOON bvba
Glas- en spiegelslijperij
Glaswerken – zandstralen
Europark-Zuid 7b

Tel. 03 777 72 59

9100 Sint-Niklaas

Tel. 03 776 15 65

BTW BE 420.828.659

Fax 03 777 86 15

dresselaers.en.zoon@skynet.be
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Boost jouw immuniteit voor de winter
Winter en ziekte gaan hand in hand ... of niet? Er zijn namelijk bepaalde maatregelen en
voedingsgewoonten die je kan aanleren en die jouw immuunsysteem kunnen ondersteunen.
En nee, je hebt geen hoop supplementen nodig! Een beetje extra gewicht in de winter kan dan
weer geen kwaad.
VRAAG: In de winter word ik nogal snel ziek. Zijn er bepaalde voedingsmiddelen of bereidingen
die me kunnen helpen om de koude maanden door te komen zonder een zware verkoudheid
of griep?
Verkoudheid, keelpijn, loopneus, griep, ... Iedereen maakt het wel eens mee. Om diverse
redenen kunnen we in de winter sneller ziek worden. Sporten is uiteraard goed voor je
gezondheid, maar hard sporten onderdrukt je immuunsysteem, waardoor je vatbaarder bent
voor infecties en ziekte. In de winter moet je dus extra opletten. Als je slecht eet tijdens deze
periode, maar wel blijft trainen, pleeg je roofbouw op je lichaam. Dat kan dan gepaard gaan
met een verminderde weerstand.
Je hebt het waarschijnlijk al honderd keer gehoord, maar een gezonde voeding is de basis voor
een sterk immuunsysteem. Er zijn verschillende voedingsmiddelen en voedingsstoffen die
essentieel zijn in het onderhouden van een gezond immuunsysteem. Denk maar aan vitamine
C, vitamine E, zink, ijzer, selenium, probiotica, ... die jouw weerstand een boost geven. Maar
laten we beginnen met enkele algemene tips om het immuunsysteem te beschermen:
- Rook niet
- Drink alcohol met mate
- Slaap voldoende
- Zorg voor een gezond gewicht
- Probeer niet extreem veel af te vallen in de winter
- Zorg voor een goed herstel na trainingen
- Neem maatregelen om besmetting te voorkomen, zoals het regelmatig wassen van je handen
en vlees telkens goed doorkoken
- Eet een dieet rijk aan fruit, groenten en volkoren granen en laag in verzadigde vetten
Veel van de voedingsmiddelen die het immuunsysteem effectief beschermen tijdens de winter
kennen we al, maar we geven er graag nog enkele extra:
- Citrusfruit is rijk aan vitamine C en helpt ons makkelijker te weerstaan aan een verkoudheid.
Aangezien dat net in de winter het seizoensfruit is, kun je er zeker en vast gebruik van maken
om je lichaam van de nodige vitamine C te voorzien. De bekendste zijn sinaasappelen,
mandarijnen, limoen, citroen, pompelmoes, ?
- Zowel in gefermenteerde melkproducten zoals yoghurt als in probiotische drankjes werden
goede darmbacteriën aangetroffen. Zij verlagen het risico op koorts en griep aanzienlijk en
helpen ons immuunsysteem om sterker te reageren tegen virale infecties. Neem dus gerust eens
wat yoghurt bij het ontbijt, als dessert, als een gezond tussendoortje, maar ook als
herstelvoeding gecombineerd met fruit.
- Zink, selenium en ijzer zijn drie belangrijke mineralen die ons immuunsysteem sterk
ondersteunen. Je vindt ze in rood vlees, zeevruchten en noten. Vooral zink is tijdens de winter
heel belangrijk vanwege zijn belangrijk aandeel in het voorkomen van verkoudheden en
luchtweginfecties.
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- Olie, avocado en vette vis bevatten vitamine E en gezonde vetten, wat noodzakelijk is om je
immuunsysteem sterk te houden. Vitamine E verhoogt T-celactiviteit en helpt bij de
productie van antilichamen, terwijl gezonde vetten de activiteit van fagocyten (de witte
bloedcellen die bacteriën opnemen, red.) verhoogt.
- Vitamine D is van bijzonder belang voor atleten tijdens trainingsperiodes. Ze beïnvloedt in
sterke mate onze skeletspieren voor een optimale eiwitsynthese, speelt een rol bij botdichtheid,
ontsteking en herstel, en versterkt dus in het algemeen ons immuunsysteem. Een tekort aan
vitamine D wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op luchtweginfecties. Vitamine
D komt in twee vormen voor en wordt voornamelijk aangemaakt in de huid onder invloed van
zonlicht. In de winter is er minder zonlicht en bovendien staat de zon in onze streek niet hoog
genoeg. Voedingsmiddelen zoals vette vis, volle zuivel, eidooiers, boter en margarine bevatten
ook vitamine D, maar een fietsstage in zonnigere oorden is efficiënter.
- Wat velen niet weten, is dat knoflook en ui onze belangrijkste afweercellen stimuleren. Deze
eigenschappen zijn te danken aan het gevolg van zwavelverbindingen in knoflook en ui.
Daarnaast bevat knoflook ook nog een stof (allicine) die infecties gaat bestrijden. Voeg dit dus
gerust toe aan stoofpotjes, vleesgerechten, soepen, ...
- Water drinken helpt ons lichaam om een beter evenwicht in de vochthuishouding te vinden,
waardoor afvalstoffen vlotter afgevoerd worden.
Spijtig genoeg is er geen enkel voedingsmiddel dat ons beschermt tegen alle ziektes, maar er
zijn er wel enkele die ons immuunsysteem een extra steun kunnen bieden. Je eet tijdens de
winter beter iets te veel dan te weinig. Je hoeft geen vijf kilo aan te komen, maar je mag gerust
wel een kleine reserve opbouwen om de wintermaanden goed door te komen. Uiteraard is dat
wel afhankelijk van hoeveel vetreserve je al hebt. De extra reserve wordt beter aangevuld door
gezonde voeding en beperk je best tot een à twee kilo als je al een laag vetpercentage hebt.
Zorg dus voor voldoende variatie in verse groenten, fruit en volkorenproducten en beperk
zoveel mogelijk bewerkte voedingsmiddelen, alcohol en verzadigde vetten, aangezien die ons
immuunsysteem onderdrukken. Supplementen kunnen in bepaalde situaties nodig zijn, maar in
de meeste gevallen kunnen ze gezonde, gevarieerde voeding niet vervangen.
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BEZOEK AAN HUIS JOZEF
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IBO is een onafhankelijk, dynamisch, familiaal gestructureerd bouwbedrijf met een
stevig fundament dat zowel actief is op de privaten als op de openbare bouwmarkt.
Dankzij ons gemotiveerd en dynamisch team van mensen kunnen we project op een
zeer integere manier samen met u en uw bouwpartners tot een goed einde brengen.

Adres: Steenweg op Blaasveld 56A
2801 Heffen
België
Tel: +32 15 277 036
E-mail: ibo@ibonv.be
Kantooruren: Ma-Vrij: 8:00 — 17:30
Za/Zo: gesloten
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Fietsen in de winter
10 tips om als fietser de winter door te komen
Fietsen in de winter klinkt niet voor iedereen even aantrekkelijk. Toch kan een fietstocht in de
winter met de juiste fietskleding en accessoires heel leuk zijn. Of je nu op de mountainbike stapt
of je kilometers maakt op de racefiets, tijdens de koudere maanden kun je ook genieten van je
fietstocht. En je weet: winter miles = summer smiles…
Om ook in de winter met een smile op je gezicht te blijven fietsen, geven we in deze blog wat
tips om jou als fietser te helpen om de winter door te komen.
Fietsen in de winter kan ook heel erg leuk zijn.
Misschien wel de belangrijkste tip om te blijven fietsen in de winter: houdt jezelf warm! Als je
het koud krijgt, nat wordt of om een andere reden niet comfortabel op de fiets zit, is het zelfs
voor de grootste bikkels moeilijk doorzetten. Zorg er daarom voor dat je jezelf van top tot teen
warm aankleedt.
Tip 1: Vermijd kou met een warme fietsmuts of -sjaal
Wist je dat je via je hoofd verreweg de meeste warmte
verliest? Vocht en wind zorgen ervoor dat je hoofd snel
afkoelt. Met een goede fietsmuts of -sjaal houd je je hoofd en
nek niet alleen warm, maar ook nog eens droog.
Zorg ervoor dat je zo min mogelijk warmte verliest via je
hoofd.
Tip 2: Trek warme, droge en ademende winter fietskleding aan
Ook voor de rest van je lichaam heb je voldoende isolerende fietskleding nodig. Er valt heel veel
te kiezen op het gebied van winter fietskleding. Zorg naast een
heerlijk warm fietsshirt of fietsjack ook voor een winter
fietsbroek.
Valt het wel mee met de kou, maar komt de regen wel met
bakken uit de lucht? Dan helpt goede waterdichte of
waterafstotende fietskleding je door elke bui heen. Het idee dat
waterdichte fietskleding alleen maar zweterig is geldt al lang
niet meer.
Een goed fietsjack houdt je warm en droog.
Tip 3: Houd je voeten warm met winter fietsschoenen of overschoenen
Ook koude voeten zijn een reden waarom mensen hun fiets liever in de schuur laten staan in de
winter. Maar dat is helemaal niet nodig wanneer je warme fietsschoenen voor de
winter gebruikt. Winter mtb schoenen en winter racefiets schoenen zijn wind- en waterdicht
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Grote Markt 28
9100 Sint-Niklaas
 ruime keuze aan bieren
 heerlijke snacks
 dagmenu’s
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zodat je gewoon kunt blijven fietsen zonder gevoelloze tenen
te krijgen. Er zijn zelfs schoenen die je voeten beschermen
tegen temperaturen ver onder het vriespunt.
Wil je echt het zekere voor het onzekere nemen? Dan kun je
kiezen voor schoenen over je winter fietsschoenen,
namelijk overschoenen. Daarmee houd je water en kou nog
beter buiten zodat je voeten nog warmer blijven. Dat je
fietsschoenen mooi schoon blijven door het gebruik van
overschoenen is een mooi bijkomend voordeel.
Overschoenen houden als extra bonus ook nog eens je mooie fietsschoenen schoon.
Tip 4: Houd je handen warm en droog met fietshandschoenen
Geen enkele fietser wordt gelukkig van koude handen. Gelukkig bestaan er veel
verschillende fietshandschoenen, ook voor in de winter. En net als voor alle andere winterse
fietskleding geldt ook hier dat je het echt zo gek kan maken als je zelf wilt. Je kunt gaan voor
superwarm en waterdicht zodat je zelfs de ergste sneeuwstorm op de fiets kunt trotseren.
Goede fietshandschoenen houden niet alleen je
handen warm en droog, maar geven je ook onder natte
omstandigheden goede grip op je stuur. Het voordeel
van fietshandschoenen is verder dat ze meer padding
hebben dan gewone handschoenen. Ook kun je je
vingers wat vrijer bewegen om goede controle te
houden.
Voor de echte koukleumen onder ons hebben we ook
nog fietshandschoenen in het assortiment die zichzelf
opwarmen, namelijk de Sealskinz Heated Cycle handschoenen.
Let er bij fietshandschoenen wel op dat je je remmen en shifters nog goed kunt bedienen.
Tip 5: Draag reflecterende fietskleding
Opvallen tijdens de wintermaanden is essentieel voor een
fietser. In deze donkere maanden is een fietser namelijk
moeilijk te zien in het verkeer. Daarom is het handig om
reflecterende fietskleding te dragen. Zo zorg je ervoor dat
je veilig kunt deelnemen aan het verkeer.
Reflectie zorgt er niet alleen voor dat je beter gezien wordt,
maar het helpt andere weggebruikers ook om in te
schatten hoe hard je gaat. Het is dus voor je eigen veiligheid fijn om jezelf zichtbaar te maken
door middel van reflecterende fietskleding.
Zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers tijdens een winterse
fietstocht.
Tip 6: Gebruik goede fietsverlichting
Naast reflecterende fietskleding is goede fietsverlichting ook erg belangrijk voor je veiligheid.
Ten eerste is het prettig dat je zelf veel ziet van je omgeving. Zeker als je hoge snelheden rijdt,
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zoals op de racefiets of mountainbike. Nog belangrijker is dat andere weggebruikers jou ook
kunnen zien. Met goede fietsverlichting kun je ook in de winter veilig de weg op.
Tip 7: Monteer 4 season banden op je racefiets
Ook in de winter kun je met de juiste banden veilig met de racefiets de weg op. Met 4 season
banden zorg je tijdens de koude dagen van het jaar voor meer grip en dus voor een verhoogde
veiligheid tijdens je fietstocht.
4 season banden hebben meer grip en een hogere
lekbestendigheid dan zomerbanden. De verhoogde grip bij 4
season racefietsbanden is te danken aan een zachtere
rubbercompound. Deze banden kun je dus prima in de winter
gebruiken tijdens koude en natte omstandigheden.
Met 4 season racefiets banden kun je het hele jaar door blijven
fietsen.
Tip 8: Onderhoud je fiets
Als je zo goed voor jezelf zorgt in de winter dan moet je ook
zeker je racefiets, cyclocrosser of mountainbike niet
vergeten. Houd je een beetje van je fiets, zorg er dan voor
dat je je stalen ros goed onderhoudt. Strooizout zorgt er
bijvoorbeeld voor dat je fiets sneller roest. Ook je fietsketting
kun je het beste regelmatig reinigen en smeren. Wil je je
fiets wat langer schoonhouden? Dan kun je heel goed
spatborden monteren op zowel je racefiets als je
mountainbike.
Je fiets schoonmaken is misschien niet de leukste klus, maar met de juiste materialen en
technieken is het zo gedaan.
Tip 9: Haal je fietstrainer van zolder
Voor de echte koukleumen is er ook nog een optie: de
fietstrainer. Of het nou regent, sneeuwt of vriest, met
een fietstrainer kan je altijd droog fietsen. Het is niet
alleen heel leuk om te trainen op een fietstrainer, maar
ook nog eens handig. Je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk
trainen om je FTP verhogen, zodat je in het voorjaar
weer fit bent. Beschik je nog niet over een fietstrainer?
Je kunt dagelijks terecht in een van onze superstores om
een testritje te maken op alle fietstrainers.
Met een fietstrainer kun je blijven trainen zonder dat je
de kou in hoeft.
Tip 10: Beloon jezelf
Geen fietstrainer in huis? Kom op, even doorzetten en de kou in! Dan mag je jezelf na je
fietstocht belonen met een warme douche en een lekkere kop warme chocolademelk. Die
smaakt vast extra lekker als je er hard voor gewerkt hebt. Ook kun je jezelf trakteren op
een fietscadeau. Dan ben je gelijk weer gemotiveerd om snel weer op de fiets te springen.
Fietsen in de winter hoeft dus echt geen straf te zijn.
Beloon jezelf na een fietstocht in de winter met wat lekkers en een kop koffie of warme
chocolademelk.

52

Reizen De Cauwer nv
De wereld onder één dak

Grote Markt 72
tel. 03/780 76 00

9100 Sint-Niklaas
fax. 03/778 15 42

www.reizendecauwer.be
e-mail: info@reizendecauwer.be
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BANKET IN DE ROXY
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Prachtige feestzalen met airco (van 20 tot 300 personen)
Sfeervolle chalet in unieke tuin voor allerlei feesten,
recepties en fotoreportages
OP ZONDAG : FAMILIERESTAURANT
Ruime parking

Nieuwkerkenstraat 297
9100 Nieuwkerken (Sint-Niklaas)
Tel. 03 776 09 09 Fax 03 766 40 15
www.feestzalenroxy.be
Dinsdag gesloten

57

58

59

60

61

DANK U WEL

Het bestuur en de leden van
WTC Kontakt danken alle firma’s die
onze club in 2019 hebben gesteund.
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