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VOORWOORD
Het jaar 2021 loopt stilaan op zijn laatste benen. Ons wielerseizoen zit er alweer op
en op ons geslaagd banket in de Roxy is Peter Meyskens als clubkampioen 2021 uit
de bus gekomen. Vandaar ook het verschijnen van ons clubblad “Kontaktinfo”
waarmee we traditioneel ons seizoen afsluiten. Uitzonderlijk gebeurt dat deze maal
voor de jaren 2020 en 2021, corona weet u wel….
Door de coronatoestanden waren de voorbije twee jaar niet als de voorgaande
jaren. Vooral in 2020 werden ook wij getroffen en konden we ons seizoen niet
beginnen en afwerken zoals gepland. Voor het eerst in onze clubgeschiedenis
konden we geen tweedaagse organiseren en onze Kontaktrit en Mountainbiketochten niet organiseren. Het jaarlijks banket moest worden afgezegd en de
clubkampioen 2020, Johan Poppe, kon daardoor pas dit jaar bekend gemaakt
worden. Ook dit jaar dienden we onze Kontaktrit nog af te gelasten en moesten we
onze tweedaagse naar september verplaatsen.
Bij een terugblik op de voorbije twee seizoenen kunnen we uiteraard ook niet
voorbij gaan aan het droevig verlies van clubicoon Octaaf Wauman.
Octaaf overleed op 24 maart 2020 na een moedige strijd tegen zijn ziekte.
We zullen hem nooit vergeten.
Gelukkig waren er ook tal van leuke, sportieve en fijne momenten die we de
voorbije twee jaren binnen onze club mochten meemaken. U kan daar alvast
eventjes aan terugdenken bij het bekijken van de talrijke foto’s in deze Kontaktinfo.
Uit naam van het bestuur wil ik er aan houden om al onze leden te danken voor
hun inzet en inbreng die elk op zijn manier heeft ingebracht. Tenslotte zijn het jullie,
de leden, die onze club tot een succes maken.
Ook alle sponsors die in ons clubblad zijn vermeld, groot of klein, willen we van
harte danken voor de steun die we van hen mochten ontvangen. Zonder hun
steun zou het immers onmogelijk zijn om aan onze leden de voordelen te geven die
we hen nu kunnen aanbieden. Gezien 2020 voor vele zelfstandigen een bijzonder
moeilijk jaar was hebben we als club besloten om voor 2021 geen steun te vragen
en de sponsoring van 2020 voor twee jaar te gebruiken.
Wij hopen daarmee echter alvast dat we in 2022 opnieuw op jullie mogen rekenen
als onze leden zich bij u aanbieden met de vraag om uw reclame in ons clubblad te
willen plaatsen.
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
Voskenslaan 26/0007 9100 Sint-Niklaas
GSM: 0479/99 36 99

Secretaris:

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

9120 Beveren-Waas

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

4

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 2021
1

Bogaert Marc
Verlatdreef 19 bus 11

9120
Tel.:
Gsm: 0485742043
Partner: 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

9100
Tel.:
Gsm: 0475731131
Partner: Thong-in Kenara

Geb.dat: 24-04-70
Sint-Niklaas
e-mail: mbryssinck@outlook.com
Geb.dat: 19-05-68
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Christiaens Eduard
Prins Boudewijnlaan 45
9100
Tel.: 037781669
Gsm: 0497558758
Partner: Christiaens Nicole

Geb.dat: 31-08-45
Sint-Niklaas
e-mail: eduard.christiaens@telenet.be
Geb.dat: 11-08-47
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Claeys Herman
Pater Segersstraat 43/4
9100
Tel.: 032960462
Gsm: 0494447490

Sint-Niklaas
e-mail: herman.claeys@telenet.be

Couckuyt Christian
Truweelstraat 31
9100
Tel.: 037775718
Gsm: 0487677670

Sint-Niklaas
e-mail: christian.couckuyt@telenet.be
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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 Dael Roger
Callaertstraat 71
9100
Tel.: 037774939
Gsm: 0496278014
Partner: D'Hoey Suzy
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10

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

9111

Geb.dat:

27-10-47

Geb.dat:

Geb.dat:

29-03-54

Sint-Niklaas
e-mail: roger.de.dael@telenet.be
Geb.dat: 26-05-55
Geb.dat:

14-07-44

Geb.dat:

13-10-45

Belsele
e-mail:
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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
Voskenslaan 26/0007

Geb.dat: 25-08-35
Sint-Niklaas
e-mail: Alfons.dhooghe@hotmail.com
Geb.dat: 16-10-00

9100
Tel.:
Gsm: 0479993699
Partner: Andries fabiola
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Di Dio Carlo
Jan Baptist Davidstraat 12
9100
Tel.: 037774516
Gsm: 0477532288
Partner: Heyninck Christiane

Geb.dat:

03-05-59

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

06-07-59
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Dullaert Franky
Hoogweg 30
Tel.:
Partner:

15

16

17

Gsm:

Van Buggenhout Leen

Hanssen Gunther
Baron Dhanisstraat 30
Tel.:

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

Heymans Robin
Eekhoornstraat 2
Tel.: 037781126

9100
Gsm: 0479535118

Geb.dat: 15-09-2000
Sint-Niklaas
e-mail: robin.heymans@hotmail.com

Houtmeyers Bodi
Plezantstraat 57

9100
Gsm:

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

9100
Gsm: 0495915249

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

Houtmeyers Dave
Plezantstraat 57
Tel.:
Partner:

19

Opdorp
e-mail: franky.dullaert@gmail.com
Geb.dat: 15-10-83

9100
Gsm: 0476783835

Tel.:

18

Geb.dat:

9255

Geb.dat:

Geb.dat:

Lanoye Tien

Maris Alfons
Camiel Huysmanslaan 3

28-03-73

Geb.dat:

17-03-73

Geb.dat:

21-05-59

9100
Tel.:
Gsm: 0495591910
Partner: Delcor Marie-Jeanne

Sint-Niklaas
e-mail: fonsmaris@hotmail.com
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Meyskens Peter
Gustaaf De Ridderstraat 53
9100
Tel.:
Gsm: 0474121223
Partner: Mys Chantal

Geb.dat: 30-06-71
Sint-Niklaas
e-mail: peter.meyskens@telenet.be
Geb.dat: 22-08-68
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Middernacht Marc
Mercatorstraat 28/1

Geb.dat: 20-05-65
Sint-Niklaas
e-mail: mmiddernacht@gmail.com

Tel.:

9100
Gsm: 0497724518
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Moorthamer Eddy
Koningin Fabiolapark 256
9100
Tel.: 037763850
Gsm: 0477485600
Partner: Tilleman Christianne

23

Piessens Etienne
Hertenhof 49
Tel.: 037768008

Geb.dat:

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

9100
Gsm:

11-09-60

08-11-39

Sint-Niklaas
e-mail:
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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:

26

Gsm:

0486706563

Declercq Hilde

Staes Patrick
Brugsken 11
Tel.:
Partner:

27

9100

9100
Gsm:

0476548827

Vercauteren Betty

Stuer Reinold
Azalealaan 128
Tel.: 037773261

9100
Gsm:

0479755489

Partner:

28

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

Syvertsen Gunter
Brugsken 78 B 10
Tel.:

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

9100
Gsm:

0486023789

Geb.dat: 05-09-63
Sint-Niklaas
e-mail: syvertsengunter@gmail.com
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Syvertsen Patrick
Kazernestraat 9
Tel.:
Partner:

30

Gsm:

Van Buggenhout Leen
Hoogweg 30
Partner:

Geb.dat: 15-10-83
Opdorp
e-mail: leentjevanbuggenhout@gmail.com

Dullaert Franky

Geb.dat:

Van Damme Danny
Baenslandstraat 24
Partner:

Geb.dat: 22-08-60
Sint-Niklaas
e-mail: patrick.syvertsen@telenet.be
Geb.dat: 23-04-62

9255

Gsm:

Tel.:

32

0494890938

De Paepe Patricia

Tel.:

31

9100

9100
Gsm:

0473330338

Gyselinck Kelly

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

34

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 Raemdonck Herman
Houten Schoen 6 B 2

Sint-Niklaas

Tel.:

36

Gsm:

Partner:

37

Gsm:

0487601678

0473579253

Vereecken Bea
9100
Gsm:

0477950548

Partner:

38

Vercauteren Urbain
Sigarenmaaksterstraat 10
9100
Tel.: 037760639
Gsm: 0496583112

Partner:

15-04-55

Geb.dat: 06-11-53
Sint-Niklaas
e-mail: van.sande1@telenet.be
Geb.dat: 10-02-53
Geb.dat: 23-11-82
Sint-Niklaas
e-mail: steffen_vantieghem@hotmail.com
Geb.dat: 11-10-51
Sint-Niklaas
e-mail: urbain.vercauteren2@telenet.be
Geb.dat:

Willaert Ken
Vrasenestraat 73 bus 5
Tel.:

23-06-60

Geb.dat:

Partner:

39

14-09-59

e-mail:

9100

Vantieghem Steffen
Broedersstraat 54
Tel.:

Geb.dat:

Geb.dat:

9100

Van Sande Erwin
Klapperbeekstraat 75
Tel.:

Geb.dat:

Gsm: 0476488158
Van Brande Katrien

9100

Geb.dat: 27-11-85
Nieuwkerken
e-mail: beerschot18@hotmail.com
Geb.dat: 01-08-87
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Opening seizoen 2020
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IN MEMORIAM: Octaaf Wauman
Op 24 maart 2020 overleed onze goede
vriend Octaaf. Een groot verlies, niet
enkel voor zijn familie maar zeker ook
voor onze club. Daarom vonden we het
niet meer dan gepast om hem ook in
deze Kontaktinfo nog eventjes te
herinneren.
In 2018 kreeg hij de slechte melding dat
bij hem kanker was vastgesteld. Een
harde slag, ook al omdat hij jaren terug
al een eerste maal deze kwalijke ziekte
had moeten overwinnen. Toch heeft hij
er nog een lange tijd tegen blijven
vechten. Steeds met de gedachte in zijn
achterhoofd dat hij daarna terug samen
met ons zou kunnen gaan fietsen.
Octaaf is overleden in de nacht van 24
op 25 maart. Hij was op 7 maart
laatstleden 82 jaar geworden.
Zeggen dat we met hem een echt
boegbeeld van onze club verloren is
meer dan een boutade. Octaaf dat was
WTC Kontakt, en WTC Kontakt dat was
Octaaf.
51 jaar geleden startte hij zijn carrière als wielertoerist bij WTC Diamant in Waasmunster. Daar
leerde hij nadien een aantal vrienden kennen zoals o.a. Fons Dhooghe en Ernest Van Huffel.
Samen met hen stond hij dan ook voorop toen daaruit onze club in 1975 werd opgericht.
In de beginjaren van onze club was hij gekend als onze mekanieker. Lekke band, ketting eraf,
of iets anders. Steeds was Octaaf daar om de pech te helpen verhelpen. Er waren er weinig die
zo snel een tube konden wisselen als hij. Zelfs de laatste jaren als er iemand lek reed en wat
stond te sukkelen was hij de eerste om bij te springen “allez kom, gaat opzij, zal ik dat wel
doen…”
In zijn 46 jaar dat hij aangesloten was in onze club slaagde hij er ook in zich tweemaal tot
clubkampioen te kronen. Een eerste maal in 1992 en daarna nog eens in 1999. Het hoeft niet
gezegd dat dat telkens uitbundig werd gevierd en hij zijn trui van clubkampioen het jaar
nadien met veel fierheid alle eer aan deed tijdens de ritten.
Toen we in 2014 begonnen met een B-ploeg te fietsen was Octaaf ook hiervan de grootste
voortrekker. Samen met Reinold nam hij de rol van kopman op zich en regelde hij het tempo
zodat iedereen zonder problemen kon volgen. Ook het uitstippelen van de ritten voor de Bploeg namen ze op zich en het gedeelte van de tweedaagse dat voor de B-ploeg voorzien was
werd steevast op voorhand verkend, ook al moesten ze daar vele kilometers voor afleggen.
Octaaf was ook een meester in het rijden op de klok. Om halftwaalf binnen, was om halftwaalf
binnen. Daar kon je je klok bijna op gelijk zetten.
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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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Met zeggen dat Octaaf ook een levensgenieter was doen we hem zeker geen oneer aan. Hij
kon er van genieten na de rit samen met zijn vrienden een goed pintje te drinken. En daar is
helemaal niets verkeerd aan. Zijn motto, en ik heb hem dat misschien meer dan honderd maal
horen zeggen, was: “het leven is schoon, maar ge moet het zelf schoon maken”.
Wel Octaaf, uw leven was schoon, en wij gaan trachten dat van ons verder schoon te maken.
Het ga u goed kameraad, WTC Kontakt zal zonder u nooit meer hetzelfde zijn. Uw naam zal
gegarandeerd nog zeer dikwijls naar boven komen bij de gesprekken na onze clubritten. We
gaan u zeker ongelooflijk missen.
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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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DAGRIT NAAR ZELZATE (2020)
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UITSLAG CLUBKAMPIOENSCHAP 2020
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UITSLAG CLUBKAMPIOENSCHAP 2021
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STEUNENDE FIRMA’S

(in alfabetische volgorde)

Bij Gaby

Brugsken 64

9100 Sint-Niklaas

Café Gelek Dantwas

Gladiolenstraat 21

9100 Sint-Niklaas

Café Derby

Knaptandstraat 213

9100 Sint-Niklaas

Café ‘t Klieksken

Valk 55

9100 Sint-Niklaas

Discobar Halfweg

Zandstraat 38

9120 Haasdonk

Dresselaers & zoon

Europa zuid 7 b

9100 Sint-Niklaas

Haarmode Johan

Nieuwstraat 13

9170 Sint-Gillis-Waas

Het Broodhuis

Sint-Franciscusstraat 4

9250 Waasmunster

Huis Jozef

Waasmunsterse Steenweg 43

9100 Sint-Niklaas

IMACAR Vanhoecke

Prins Boudewijnlaan 117

9100 Sint-Niklaas

Interioo Keukens

Gentsesteenweg 145

9120 Beveren

Juwelier De Cauwer by Dibrago

Raapstraat 1117

9100 Sint-Niklaas

Kontrimo

Frankrijkstraat 6

9140 Temse

Koset bvba

Onze Lieve Vrouwplein 21

9100 Sint-Niklaas

Leleux Associated Brokers

Onze Lieve Vrouwstraat 2

9100 Sint-Niklaas

Mariman bvba

Antwerpsesteenweg 59

9100 Sint-Niklaas

Middernacht bedden

Heidebaan 90a

9100 Sint-Niklaas

Palm NV (Rodenbach)

Steenhuffeldorp 3

1840 Steenhuffel

Taverne De Prater

Grote Markt 28

9100 Sint-Niklaas

Verzekeringkantoor Vitas groep

Plezantstraat 74

9100 Sint-Niklaas

Wase Begrafenissen

Singel 13

9100 Sint-Niklaas
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Café ’t Klieksken

Valk 55-57
9111 Belsele
Openingsuren do-zo: vanaf 11.00 uur.
Elke eerste zondag van de maand live optredens.
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ZO WAS JE JE FIETSKLEDING OP DE JUISTE MANIER
DIT ZIJN DE MEEST GEMAAKTE FOUTEN BIJ HET WASSEN VAN FIETSKLEDING.
Wanneer je regelmatig tot veel fietst is je wasmand nooit leeg. Het is belangrijk om je sportkleding
goed te wassen om je gear zo lang mogelijk fris en mooi te houden. Maar wat is de juiste manier
om je zweetkloffie in de wasmachine te gooien? En hoe zorg je ervoor dat alles schoon en fris
wordt - en blijft?
Dit zijn de meest gemaakte fouten bij het wassen van sportkleding:
1. Je gebruikt (te) veel zeep
Heb je goed je best gedaan tijdens je training en uit dat zich in een minder aangename geur?
Weersta op zo’n moment de verleiding om een extra scheut wasmiddel toe te voegen. Als je te veel
zeep gebruikt tijdens zo’n wasbeurt, is de kans groot dat bij het spoelen niet alle zeep wordt
verwijderd. En achtergebleven zeep is een voedselbron voor bacteriën. Bah. Minder zeep is dus hoe onlogisch het ook lijkt - in zo'n geval beter.
2. Je gebruikt standaard wasverzachter
Als je je sportkleding gaat wassen hoef je geen
wasverzachter gebruiken. Dit middel kan de vezels in je
kleding doen verstoppen, wat ervoor kan zorgen dat het
water en normale wasmiddel je fietsbroek, ondershirt etc.,
niet goed kan schoonmaken. Met als gevolg dat je zweetgeur
blijft hangen - ook weer zo'n paradox. Let vooral op wanneer
je kleding heel elastisch is, wasverzachter is hier allesbehalve
lief voor.
3. Je wast op te hoge temperaturen
Wanneer je op te hoge temperaturen wast is de kans
aanwezig dat je kleding een stuk kleiner uitvalt dan eigenlijk
de bedoeling was of dat je materiaal beschadigt. Oeps…
Hetzelfde geldt trouwens ook voor drogen, doe dit op een zo laag mogelijke temperatuur of hang
de kleding aan je wasrek - nog beter.
4. Je hebt je stinkende sportkleding niet eerst in een koud badje gelegd
Blijft die vieze odeur hangen en wil die maar niet weg, hoe vaak je het ook wast? Probeer dan dit:
leg je stinkende kleding een half uurtje in een badje met koud water en een half kopje
(schoonmaak)azijn. Is het half uur voorbij? Spoel je kleding af en gooi de boel in de wasmachine.
5. Je keert je kleding niet binnenstebuiten
Door je kleding binnenstebuiten te keren - zeker broeken - zorg je ervoor dat de
meest smelly plekken in je kleding worden aangepakt. De binnenkant van je kleding komt
natuurlijk direct in contact met je huid. Door je kleding op deze manier in de wasmachine te
gooien behoud je de kleuren ook het best.
6. Je gooit je vieze was op een hoop
Hoe verleidelijk ook, gooi je vieze fietskleding niet op een hoop in de hoek van de kamer, als je om
een of andere reden geen tijd hebt om je was te doen. Behalve de geur, zijn opgefrommelde en
bezwete kledingstukken een walhalla voor bacteriën. Kies er daarom voor om het in de tussentijd
uit te hangen. Het liefst buiten zodat het lekker kan uitwaaien.
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REGLEMENT 2021 - 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 2021 verklaart elk lid zich hiermede akkoord.
1.

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

17.

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.
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
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21.
22.
23.

24.
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26.

27.
28.

29.

van de gereden ritten hebben deelgenomen. De uitslag van de tijdrit wordt
bekendgemaakt op het banket.
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.
Het is verboden om tijdens de tijdrit het parcours te verlaten. Overtreders zullen
onmiddellijk uit de uitslag geschrapt worden.
De clubkampioen die niet meer inschrijft voor het volgende seizoen moet de
kampioenentrui terug inleveren voor de aanvang van het seizoen.
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).
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.
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).
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).
Indien er een grote rit gereden wordt zal er in bepaalde gevallen een kortere,
alternatieve rit gereden worden. Deze worden vermeld in de kalender.
Elk jaar wordt er een tweedaagse georganiseerd. Om hieraan te mogen deel nemen
moet men aan minstens 8 (acht) zondagritten hebben deelgenomen.
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.
Men kan steunend lid worden mits de
betaling van €25 (geen gratis deelname
aan het banket).
Wie voorstellen of opmerkingen heeft
kan vragen om op de eerstvolgende
bestuursvergadering te worden
uitgenodigd.
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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UITREIKING TROFEEÊN SEIZOEN 2020

32

33

34

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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ZO VOORKOM JE KOUDE VOETEN OP DE FIETS
DIT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE FOUTEN EN MISVATTINGEN OVER KOUDE VOETEN OP DE
FIETS.
Fietsen kan tijdens de wintermaanden soms een hel
zijn als het gaat om je voeten, maar dat hoeft echt
niet! Met een beetje voorbereiding kan je de hele rit
comfortabel fietsen - van top tot teen - onder alle
omstandigheden.
Wij fietsen het hele jaar door, zelfs als het
onverhoopt nog -10 wordt en er centimeters
sneeuw ligt. Maar dat soort ritten zijn alleen leuk als
je goed gekleed bent; de voorbereiding kan een
winterrit maken of breken. Onze Amerikaanse
collega's zeggen niet voor niks: There’s no such

thing as bad weather, just bad clothing.

Slechte kleding is de belangrijkste reden dat fietsers
tijdens de winter minder plezier beleven. Maar dat
komt vaak ook door slecht advies, zoals het idee dat hoe meer sokken je draagt, hoe minder koud
je voeten worden. Als je voeten nog steeds koud blijven, ondanks dat je alle sokken hebt
geprobeerd die je hebt, is het misschien tijd om een andere strategie te kiezen. En als je één van
deze vijf fouten maakt, helpen wij je met de juiste strategie.
Je mist de echte oorzaak
'Vaak komen vrouwen het kantoor binnen en zeggen:
'Mijn voeten zijn koud, ik zal wel een slechte
bloedsomloop hebben.' We testen vervolgens hun
bloedsomloop en vinden geen problemen. Het echte
probleem is dat hun voeten nat zijn,' zegt Joanne Davis,
podoloog en fervent fietser uit Chicago. 'In de basis
produceren je voeten elke dag een halve liter vocht - in
de vorm van zweet.' Lichamelijke beweging verhoogt die
hoeveelheid.
Fietsen zorgt voor veel meer verdampingsafkoeling dan
hardlopen of wandelen, aangezien je bij een snelheid van 25 km/u, behoorlijk wat rijwind
genereert. Als je voeten nat zijn - zelfs met een sok en een schoen tussen je voet en de wind - zal je
binnen de kortste keren koude voeten krijgen.
Als je dus chronisch koude voeten hebt, heb je waarschijnlijk chronisch natte voeten. De
eenvoudigste manier om dit probleem op te lossen, is door je sokken vaak te verwisselen. Davis
rijdt met een dunne, vochtafvoerende inlegzool en een paar warme sokken en neemt tijdens lange
ritten een extra paar sokken mee. Halverwege de rit wisselt ze naar het droge paar.
Je schoenen zijn niet gemaakt voor koude ritten
Wielerschoenen zijn gemaakt met een paar heel specifieke zaken in gedachten: gewicht, stijfheid
en aerodynamica. Die functies zijn perfect in de zomer, maar in de winter laten ze je voeten
letterlijk in de kou staan. Jarenlang hebben wielrenners zich hierop aangepast
door overschoenen te dragen, maar dankzij de opkomst van fatbiking en winter mountainbiken is
er nu een markt voor echte winterschoenen.
Als een ander paar schoenen niet binnen je budget past, kan je ook overwegen om tijdens echt
koude tijden over te stappen op winterlaarzen en normale pedalen, zegt Babin. 'Je zet in de winter
toch geen persoonlijk record neer, dus is het belangrijker om je comfortabel te voelen.'
Als je toch vast wilt blijven houden aan je schoenplaatjes en financieel niet in staat bent om een
nieuw paar schoenen te kopen, kun je wat aanpassingen doen. Op het hoofdkantoor van Trek, in
het ijskoude Wisconsin, gebruiken werknemers vaak reflecterende radiatorfolie om de ruimte
tussen hun binnenzool en de onderkant van de schoen te bekleden. Het werkt als een soort deken
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en het geeft je nog een extra beschermingslaag tegen je
koude, metalen schoenplaatjes. Dat zegt Sam Foos,
productmarketingmanager voor Bontrager. Daarnaast
adviseert hij om ducttape te gebruiken om eventuele
ventilatie- (of gaas) delen van je zomerschoenen af te
dekken.
Heb je wat extra ruimte in je schoenen probeer dan eens
een laagje bubbeltjes folie of aluminiumfolie aan de
voorkant in de neus van je schoen te stoppen.
Je overdrijft met sokken
Het dragen van meerdere sokken lijkt misschien de meest voor de hand liggende manier om je
voeten warm te houden, maar het kan averechts werken. En dat is vooral de schuld van de
Engelse term 'loft'.
Kari Hoff, productmanager kleding voor Bontrager zegt dat 'loft' de term is voor het gebruik van
lucht om warmte vast te houden. Dit is hoe het werkt: je lichaam geeft van nature warmte af. Als je
die warmte in de lucht om je heen kunt vasthouden, creëer je je eigen kleine warme microklimaat.
Daarom zijn donsjassen zo warm en zo groot.
Maar als je te veel sokken in strakke fietsschoenen propt, is er geen ruimte meer voor lucht.
Bovendien loop je het risico de bloedsomloop in je voeten te verminderen. Als je meerdere paar
sokken wilt dragen, moet je waarschijnlijk overstappen op een grotere schoen. (Maar niet altijd:
veel merken maken hun winterschoenen net iets groter om dikkere sokken te kunnen gebruiken.)
Je draagt de verkeerde sokken
Onthoud dit: katoen is de vijand. Omdat je voeten zweten,
zou je eigenlijk nooit katoenen sokken moeten dragen, die
vocht vasthouden en snel koud worden. Maar je hoeft ook
niet speciale technische sokken te kopen. Keer op keer
overtreft wol alle andere stoffen voor in de winter, zegt
Hoff. Het blijft warm als het nat is en heeft veel loft.
Davis gebruikt graag een basis van technische stof, 'iets dat
het zweet afvoert', bedekt met een wollen sok, die
absorbeert wat de basis afvoert, maar toch lekker warm
blijft.
Je trapt gewoon door de ellende
Als je een aantal uur op pad bent, plan dan een tussenstop waar je kunt opwarmen (als de horeca
straks weer opengaat). De tip van Davis is om een koffiestop te kiezen waar de toiletten
handdrogers met warme lucht hebben. 'Doe je schoenen en sokken uit en steek je voeten een
paar minuten onder die drogers.' Zodra je voeten weer warm zijn, doe je ze in het nieuwe, droge
paar sokken dat je hebt meegenomen.
Geen handdroger? Zoek een (gewillige) vriend of
vouw jezelf in een houding waarin je je eigen
lichaamswarmte kunt gebruiken om je voeten op te
warmen. Kijk, terwijl je je sokken uit hebt, snel naar je
tenen om te zien of ze niet bevroren zijn. Als je huid
wit of extreem bleek en volledig gevoelloos is, is het
misschien tijd om je rit te beëindigen.
Je denkt niet aan alle opties
Als je voeten chronisch koud zijn, overweeg dan om
te investeren in van die speciale voetwarmers voor
eenmalig gebruik. Deze kan je op de bovenkant van
je sokken plakken tijdens lange trainingsritten.
Sokken met kleine verwarmingssystemen zijn ook
een optie, maar nogal prijzig.
Heb je ondanks alles nog steeds koude voeten en verpest het je ritten? Sta jezelf dan toe om
gewoon minder lang buiten te fietsen. Het gaat er tenslotte wel om dat fietsen leuk moet blijven!
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Rijd je buikje eraf / drie training tips
HET GOEDE NIEUWS IS DAT JE AL OVER HET BESTE INSTRUMENT BESCHIKT OM VAN DAT
SLECHTE BUIKVET AF TE KOMEN: JE FIETS.
Buikvet betekent slecht nieuws. Hoewel
onderzoekers discussiëren over de werkelijke
gezondheidsrisico’s van een hogere Body Mass
Index (BMI) of een paar extra kilo’s, is iedereen
het erover eens dat te veel gewicht rond je
middel schadelijk is voor je gezondheid.
Van buikvet afkomen
Onderzoek toont aan dat een tailleomtrek van
meer dan 102 centimeter bij mannen en meer
dan 88 bij vrouwen het risico op hart- en
vaatziekten vergroot, ook als je geen overgewicht hebt en in goede gezondheid bent. Buikvet
wordt ook gekoppeld aan een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, een hoge bloedsuikerspiegel en
diabetes. Nogmaals, slecht nieuws.
Bepaal je ideale lichaamsgewicht
Het goede nieuws is dat je al over het beste instrument beschikt om van dat slechte buikvet af te
komen: je fiets. De sleutel is het uitvoeren van verschillende trainingen die je vet-verbrandende
enzym, je metabolisme en de productie van vet verbrandende hormonen verhogen. Hierdoor
wordt ook je eetlust onderdrukt, en verbrand je gedurende de hele dag vet en calorieën. Ja, dat
kan je fiets allemaal voor je doen.
Ga hard | Intervaltraining
Doe een of twee keer per week
een intervaltraining (meer is niet
nodig; houd één dag aan als je een
wedstrijd of zware training doet in
het weekend). Verschillende
onderzoeken hebben aangetoond
dat trainingen met hoge intensiteit
het abdominale vet, met inbegrip
van gevaarlijk visceraal (buik)vet,
significant effectiever verminderen
dan trainingen met lage intensiteit. Er zijn eindeloze manieren waarop je intervaltraining kunt
doen. Een simpel voorbeeld:
• Opwarmen: 10 tot 15 minuten;
• Verhoog je inspanningsniveau (naar een 9 op een schaal van 1 tot 10; je ademt
zwaar, maar hoeft niet naar adem te happen) gedurende 30 tot 60 seconden;
• Doe 1 minuut rustig;
• Herhaal dit in totaal vijf keer;
• Fiets 3 tot 5 minuten rustig uit.
• Herhaal eventueel het vorige 1 á 2 keer alvorens je weer 10 tot 15 minuten cooling
down doet.
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 ruime keuze aan bieren
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 dagmenu’s
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Onderzoek laat zien dat je lichaam na 10 tot 30 seconden intensieve training al groeihormonen
vrijlaat, wat de vetverbranding stimuleert en je spieren ondersteunt. Ook houdt intensieve training
je eetlust beter in toom dan trainingen op lage intensiteit en stimuleert het de hormonen die het
gevoel van honger en volheid reguleren, dus de kans dat je teveel eet is kleiner.

Fiets comfortabel | Train in zone 2
Ja. We vertelden je net dat je hard moet gaan om je buikvet(jes) te verbranden – maar sla niet
door. Altijd hard gaan levert je lichaam veel stress op en een chronische ontsteking. Dit werkt je
tegen en bovendien is stress juist weer aan de opslag van buikvet. Beperk de intensieve trainingen
tot een paar keer per week en rijd de rest van je wekelijkse ritjes op een gecontroleerd, rustig
tempo.
Hoe gebruik je je langzame en snelle spieren?
De meeste recreatieve fietsers doen te veel trainingen op hoge intensiteit en worden niet slanker of
sneller. Veel van je ritten moeten in zone 2 zitten. Dat is een intensiteit waarbij je de hele tijd kunt
praten – zo’n 5 tot 6 op een schaal van 1 tot 10. Dit is meestal de intensiteit die de hoogste
vetverbranding oplevert in verhouding
tot de energie die je erin stopt. Deze
trainingen zijn niet alleen goed voor de
vetverbranding, maar ook om langzame
spiervezels op te bouwen die zorgen
voor uithoudingsvermogen, een
toenemende ontwikkeling van
haarvaten en de mogelijkheid
verbeteren om lactaat te gebruiken als
energievoorziening.
Streef naar 80/20
Een aantal coaches schrijft de 80/20 regel voor, ook wel bekend als gepolariseerde training, om de
trainingsintensiteit in evenwicht te brengen. Het is zeker het proberen waard indien je buikvet wil
verbranden en fitter en sneller wil worden. Het doel is om 80 procent van de tijd op lage intensiteit
te rijden en 20 procent op hoge intensiteit - tot aan piekbelasting. Op die manier ben je fris en zit je
vol energie wanneer het tijd is om hard te gaan en kun je het maximale uit je intervallen halen.
Door beide intensiteiten te trainen verbeter je al je vaardigheden: je langzame spiervezels doen het
werk om lactaat te verwerken die je snelle spiervezels bij hoge intensiteit produceren. Dus als je de
tijd neemt om je spiervezels op te bouwen, kun je daarna op een hoge intensiteit harder werken,
wat op zijn beurt weer voor een hogere vetverbranding zorgt. Onderzoek toont aan dat deze
intensiteitscombo je ook sneller maakt. In een onderzoek dat in 2013 werd gepubliceerd, zagen
onderzoekers dat fietsers die zes weken lang volgens de 80/20 regel trainden hun kracht en
prestatievermogen, zoals de lactaatdrempel, meer dan verdubbelden in vergelijking met wanneer
zij meer tijd in matige trainingzones doorbrachten. zodat je gewoon kunt blijven fietsen zonder
gevoelloze tenen te
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WAT JE BETER WEL (EN BETER NIET) KUNT ETEN
VOOR EEN FIETSRIT
ALS JE BRANDSTOF NODIG HEBT VOOR JE OCHTENDTRAINING, MAAR NIET DE FOUT
IN WILT GAAN.
Als je 's ochtends haast hebt, maar toch wilt
ontbijten voordat je gaat fietsen, zijn er een
aantal goede, makkelijke opties. (En hier lees
je waarom je het ontbijt niet helemaal moet
overslaan.) Het belangrijkste voedingsdoel
voor je eerste maaltijd van de dag moet
echter zijn om Je glycogeenvoorraad aan te
vullen – en niet om je spijsverbetering in de
war te schoppen.
Met dat in gedachten, is hier wat je moet
eten voor een fietstocht - en wat je moet
overslaan.
Wat te eten voor een fietstocht
Kies voor deze snelle en makkelijke voedingsopties voor die vroege ochtendritten.
1. Koffie of Espresso
'Ik ben een groot voorstander van cafeïne,' zegt Anne Guzman, sportvoedingsdeskundige
en voormalig profwielrenster. 'Er zijn zó veel bewijzen dat het prestatiebevorderend is. Het
punt is wel dat sommige mensen er onrustig van worden, of er buikloop van krijgen.' Als je
toch koffie neemt, stelt Guzman voor om voor espresso te kiezen: dat is iets minder ‘plasopwekkend’, maar je krijgt er nog steeds een behoorlijke cafeïne-kick van.
2. Instant havermout of vezelarme granen
Als je een fan bent van havermout, maar weinig tijd hebt, is er goed nieuws: Guzman zegt
dat instant havermout zoals Brinta een goede keuze is, niet alleen omdat het snel te maken
is, maar ook omdat het minder vezels bevat dan langzaam gekookte havermout. Als het
gaat om haver en granen in het algemeen, houd het dan bij minder vezelrijke opties.
3. Fruit
Je wilt niet te veel eten voor je
vertrek - denk aan zo’n 100 tot
200 calorieën, zegt Guzman- en
die calorieën moeten bij voorkeur
lichtverteerbare koolhydraten zijn.
Fruit is dus een goede optie,
zoals een banaan.
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Wat niet te eten voor een fietstocht
Er is ook zoiets als te véél eten voor je rit. Hier is wat je beter kunt overslaan, of in ieder
geval bewaren tot na de rit:
1. Die tweede (of derde) kop
koffie
Te veel koffie ga je berouwen –
of leidt zelfs tot een noodstop op
het toilet, als je niet genoeg tijd
laat tussen je ochtendkoffie en je
rit. Houd het daarom bij één kop
(of kies zelfs voor een espresso,
zoals eerder genoemd). Bewaar
de hydratatie voor op de fiets.
2. Vetrijk ontbijtvlees en eieren
Eieren zijn over het algemeen een goede voedingskeuze, maar als je weinig tijd hebt, laat
dan de vette en eiwitrijke maaltijden (d.w.z. alles dat bestaat uit spek en eieren) links
liggen. Een klein beetje eiwit is dan wel weer goed.
Ham is de allerslechtste keuze, zegt Guzman. Omdat het bijna puur vet is, is het moeilijk te
verteren en blijft het in je maag zitten tot lang nadat je maaltijd voorbij is; het duurt
ongeveer twee uur voordat je het vet als brandstof kunt gebruiken, waarschuwt ze. Dit
dwingt je fietsspieren om te concurreren met de spijsvertering terwijl je trapt – en dat helpt
natuurlijk niet mee.
3. Vezelrijke haver en granen
Sla alles met veel vezels over als je net je bed uit bent gerold en wilt gaan trainen. Vezels
zijn heel erg goed als je tijd hebt om langzaam te eten – anders niet.
4. Een heleboel van alles
Guzman zegt dat elke grote maaltijd je een
verstopt en traag gevoel kan geven, omdat
je spijsvertering energie onttrekt aan je
benen. Vergeet dat perfecte ontbijt dus
even. Of bewaar je perfecte ontbijt voor na
de training.
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BANKET IN DE ROXY 2021
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DANK U WEL

Het bestuur en de leden van
WTC Kontakt danken alle firma’s die
onze club in 2020 en 2021 hebben gesteund.

58

59

