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VOORWOORD  

 
 

Het jaar 2022 loopt stilaan op zijn laatste benen. Ons wielerseizoen zit er alweer op 
en op ons geslaagd banket in de Roxy is Johan Poppe voor de 4e maal als 
clubkampioen uit de bus gekomen.  
Met het verschijnen van ons clubblad “Kontaktinfo” sluiten we traditioneel dan ook 
ons seizoen af.  
 

Hoewel het coronavirus het voorbije jaar langzaamaan afnam moesten we onze 
Mountainbiketochten jammer genoeg toch nog afgelasten. Gelukkig bleven we de 
rest van het seizoen wel gespaard en konden we voor de rest al onze activiteiten 
toch laten doorgaan.  
 

Een kleine terugblik: 
- We fietsten dit jaar 30 ritten met een gemiddelde deelname van 20 leden. 

Wie alle ritten (met de A-ploeg) meefietste legde in totaal ongeveer 2.300 km. 
af, gemiddeld werd er 77 km per rit gefietst. 

- Onze Kontaktrit vond plaats onder goede weersomstandigheden en met 277 
deelnemers mochten we best tevreden zijn.  

- Met 23 leden fietsten we onze mooie en geslaagde tweedaagse naar 
Turnhout. 

- Op 22 mei en 11 september organiseerden we onze twee Rommelmarkten. 
Het Don-Boscoplein was telkens zo goed als volzet. Een dikke merci aan alle 
leden die zich hiervoor hebben ingezet. 

- En natuurlijk onze “gewone” wekelijkse fietstochten met de A- en B-ploeg 
waar we dus telkens op een mooie deelname mochten rekenen. 

 

U kan alvast eventjes terugdenken aan al die momenten bij het bekijken van de 
talrijke foto’s in deze Kontaktinfo.  

 

Uit naam van het bestuur wil ik 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 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. Wij hopen dan ook dat we in 2023 
opnieuw op jullie mogen rekenen als onze leden zich bij u aanbieden met de vraag 
om uw reclame in ons clubblad te willen plaatsen.  
 

In 2023 beginnen we aan ons 49e seizoen. Nog één jaar dus voor we ons 50-jarig 
jubileum mogen vieren. We hopen en rekenen er op dat we dat ook samen met 
jullie allen te mogen meemaken.  
 
Voor het bestuur,  
 

Marc Bogaert  
Secretaris WTC Kontakt 
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VOOR EEN VERZORGDE EN  

VRIENDELIJKE BEDIENING 

 

KAFEE 

“GELEK DANTWAS“ 
 

 
 

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  
 Vroenhofstraat 44 2100 Deurne  
 GSM: 0485/74 20 43  

 
 
 

 

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

 
 
 

 
Bestuursleden:  DE BEELDE Kurt  

 Sint-Margrietstraat 23  9140 Elversele  
 GSM: 0479/38 10 77  

 
 SMET Geert  
 Kongostraat 9  9100 Sint-Niklaas  
 GSM: 0486/70 65 63  

 
 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 
 

 

 

 

 

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 

Nieuwstraat 13 

 

9170  

Sint-Gillis-Waas 

 

Tel. 

03/770.72.91 

mailto:Johan_poppe@skynet.be
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LEDENLIJST SEIZOEN 2022 

 

 
1 Bogaert Marc Geb.dat: 16-03-60 

Vroenhofstraat 44 2100 Deurne 
Tel.:   Gsm:  0485742043 e-mail:  marc.bogaert7@telenet.be 

 Partner: De Renneville Pascale  Geb.dat: 07/01/68 
 

2 Bracqué Marc Geb.dat: 20-06-48 

Grote Heymelinckstraat 11 9100 Sint-Niklaas 

Tel.:  037776424 Gsm:  0477421527 e-mail:  annick.deslandes@telenet.be 

 Partner: Deslandes Annick  Geb.dat: 15-10-48 
 

3 Bryssinck Mario Geb.dat: 24-04-70 

Ster 46/3 9100 Sint-Niklaas 
Tel.:   Gsm:  0475731131 e-mail:  mbryssinck@outlook.com 

 Partner: Thong-in Kenara  Geb.dat: 19-05-68 
 

4 Christiaens Eduard Geb.dat: 31-08-45 

Prins Boudewijnlaan 45 9100 Sint-Niklaas 

Tel.:  037781669 Gsm:  0497558758 e-mail:  eduard.christiaens@telenet.be 

 Partner: Christiaens Nicole  Geb.dat: 11-08-47 
 

5 Claeys Herman Geb.dat: 27-10-47 

Pater Segersstraat 43/4 9100 Sint-Niklaas 

Tel.:  032960462 Gsm:  0494447490 e-mail:  herman.claeys@telenet.be 
 

6 De Backer Marc Geb.dat: 27-04-50 

Camiel Huysmanslaan 5 9100 Sint-Niklaas 

Tel.:  032890627 Gsm:  0476203656 e-mail:  marc.debackero@pandora.be 

 Partner: Mangelschots Noella  Geb.dat: 26-12-51 
 

7 De Beelde Kurt Geb.dat: 29-07-66 

Sint Margrietstraat 23 9140 Elversele 

Tel.:  052463203 Gsm:  0479381077 e-mail:  debeelde.martens@telenet.be 

 Partner: Martens Jeanique  Geb.dat: 25-02-70 
 

8 De Dael Roger Geb.dat: 29-03-54 

Rootputstraat 99 bus 0303 9100 Sint-Niklaas 

Tel.:  037774939 Gsm:  0496278014 e-mail:  roger.de.dael@telenet.be 

 Partner: D'Hoey Suzy  Geb.dat: 26-05-55 
 

9 De Maere Jean-Claude Geb.dat: 31-10-70 

 Guido Gezellelaan 26 9220 Hamme 
 Tel.:   Gsm:  0468119812 e-mail:  jean-claude.de.maere@telenet.be 

 Partner: Mees Saskia  Geb.dat: 06-09-78 
 

10 De Prycker Flor Geb.dat: 14-07-44 

Moortelhoekstraat 93 9111 Belsele 

Tel.:  037770028 Gsm:   e-mail:   

 Partner: Vermeulen Annie  Geb.dat: 13-10-45 
 

11 De Renneville Pascale Geb.dat: 07-01-68 

 Vroenhofstraat 44 2100 Deurne 
 Tel.:   Gsm:  0471731766 e-mail:  p.derenneville@gmail.com 

 Partner: Bogaert Marc  Geb.dat: 16-03-60 
 

12 De Smet Remon Geb.dat: 07-05-47 

 Edmond Meertstraat 3 9100 Sint-Niklaas 

 Tel.:  037778360 Gsm:  0479694128 e-mail:  remondesmet@hotmail.com 

 Partner: Syx Andrea  Geb.dat: 24-06-49 
 

   



 

7 
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13 Dhooghe Alfons Geb.dat: 25-08-35 

 Voskenslaan 26/0007 9100 Sint-Niklaas 
 Tel.:   Gsm:  0479993699 e-mail:  Alfons.dhooghe@hotmail.com 

 Partner: Andries fabiola  Geb.dat: 16-10-00 
 

14 Di Dio Carlo Geb.dat: 03-05-59 

 Jan Baptist Davidstraat 12 9100 Sint-Niklaas 

 Tel.:  037774516 Gsm:  0477532288 e-mail:  carlo.didio@telenet.be 

 Partner: Heyninck Christiane  Geb.dat: 06-07-59 
 

15 Hanssen Gunther Geb.dat: 19-05-71 

 Belseledorp 16 9111 Belsele 
 Tel.:   Gsm:  0476783835 e-mail:  guntherhansen@hotmail.com 

 Partner:   Geb.dat:  
 

16 Heymans Robin Geb.dat:  

  Eekhoornstraat 2 9100 Sint-Niklaas 

  Tel.:  037781126 Gsm:  0479535118 e-mail:  robin.heymans@hotmail.com 

 Partner:   Geb.dat:  
 

17 Houtmeyers Dave Geb.dat: 28-03-73 

  Plezantstraat 57 9100 Sint-Niklaas 
  Tel.:   Gsm:  0495915249 e-mail:  tien.lanoye@skynet.be 

 Partner: Lanoye Tien  Geb.dat: 17-03-73 
 

18 Meyskens Peter Geb.dat: 30-06-71 

 Gustaaf De Ridderstraat 53 9100 Sint-Niklaas 
 Tel.:   Gsm:  0474121223 e-mail:  peter.meyskens@telenet.be 

 Partner: Mys Chantal  Geb.dat: 22-08-68 
 

19 Middernacht Marc Geb.dat: 20-05-65 

 Mercatorstraat 28/1 9100 Sint-Niklaas 
 Tel.:   Gsm:  0497724518 e-mail:  mmiddernacht@gmail.com 

 Partner:   Geb.dat:  
 

20 Moorthamer Eddy Geb.dat: 30-12-46 

 Koningin Fabiolapark 256 9100 Sint-Niklaas 

 Tel.:  037763850 Gsm:  0477485600 e-mail:  eddy.moorthamer.bvba@skynet.be 

 Partner: Tilleman Christianne  Geb.dat: 19-03-48 
 

21 Piessens Etienne Geb.dat: 08-11-39 

Hertenhof 49 9100 Sint-Niklaas 

Tel.:  037768008 Gsm:   e-mail:   

 Partner:   Geb.dat:  
 

22 Poppe Johan Geb.dat: 06-10-57 

Nieuwstraat 13 9170 Sint-Gillis-Waas 

Tel.:  037707291 Gsm:  0478305245 e-mail:  johan_poppe@skynet.be 

 Partner: Yzewijn Mady  Geb.dat: 28-11-59 
 

23 Smet Geert Geb.dat: 04-07-62 

Kongostraat 9 9100 Sint-Niklaas 
Tel.:   Gsm:  0486706563 e-mail:  geert.smet6@telenet.be 

 Partner: Declercq Hilde  Geb.dat: 27-12-00 
 

24 Staes Patrick Geb.dat: 22-01-58 

Brugsken 11 9100 Sint-Niklaas 
Tel.:   Gsm:  0476548827 e-mail:  patrick.staes@hotmail.be 

 Partner: Vercauteren Betty  Geb.dat: 07-04-59 
 

25 Stuer Reinold Geb.dat: 20-09-45 

Azalealaan 128 9100 Sint-Niklaas 

Tel.:  037773261 Gsm:  0479755489 e-mail:  reinold.stuer@telenet.be 

 Partner: Verbeke Jenny  Geb.dat: 26-07-46 
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26 Syvertsen Gunter Geb.dat: 05-09-63 

Brugsken 78 B 10 9100 Sint-Niklaas 
Tel.:   Gsm:  0486023789 e-mail:  syvertsengunter@gmail.com 

 Partner:   Geb.dat:  
 

27 Syvertsen Patrick Geb.dat: 22-08-60 

Kazernestraat 9 9100 Sint-Niklaas 
Tel.:   Gsm:  0494890938 e-mail:  patrick.syvertsen@telenet.be 

 Partner: De Paepe Patricia  Geb.dat: 23-04-62 
 

28 Van De Velde Dirk Geb.dat: 14-09-59 

Tereken 111 9100 Sint-Niklaas 

Tel.:  037663227 Gsm:  0473236150 e-mail:  dirk@vitasgroep.be 

 Partner: Caluwaerts Marleen  Geb.dat: 23-06-60 
 

29 Van Den Broeck Louis Geb.dat: 17-10-47 

Godsschalkstraat 51 9100 Sint-Niklaas 

Tel.:  032967147 Gsm:  0494983790 e-mail:  lillyannecleiman@hotmail.com 

 Partner: Cleyman Lilyanne  Geb.dat: 07-01-47 
 

30 Van Driessche Alberic Geb.dat: 16-02-65 

Vicus Pontrave 37 9250 Waasmunster 

Tel.:  052461469 Gsm:  0499327484 e-mail:  alberic.van.driessche@telenet.be 

 Partner: Ivens Nancy  Geb.dat: 12-01-66 
 

31 Van Raemdonck Herman Geb.dat: 15-04-55 

Houten Schoen 6 B 2 9100 Sint-Niklaas 
Tel.:   Gsm:  0487601678 e-mail:   

 Partner:   Geb.dat:  
 

32 Van Sande Erwin Geb.dat: 06-11-53 

Klapperbeekstraat 75 9100 Sint-Niklaas 
Tel.:   Gsm:  0473579253 e-mail:  van.sande1@telenet.be 

 Partner: Vereecken Bea  Geb.dat: 10-02-53 
 

33 Vercauteren Urbain Geb.dat: 11-10-51 

Sigarenmaaksterstraat 10 9100 Sint-Niklaas 

Tel.:  037760639 Gsm:  0496583112 e-mail:  urbain.vercauteren2@telenet.be 

 Partner: Vercraeye Ruth  Geb.dat: 20-04-00 
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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  

http://www.vitasgroep.be/
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Opening seizoen 2022 
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- Eetgelegenheden binnen en terras (Oosterse keuken, specifiek 
Thailand) 

- Take away (afhaal) 
- Klaarmaken, thuisbezorging en eventueel serveren van 

maaltijden en bereide schotels 
- Rolstoeltoegankelijk 
- Ook geschikt voor mindervaliden, met aparte parkeerstrook 
- Geschikt voor kinderen (tuin) 
 

Zitplaatsen binnen en op terras 

Bestellingen 03 213 38 26 of gsm 0470 92 74 26 

 

DELIVERY 

KORAT THAI TAKE AWAY 

 

www.korat-thai-sint-niklaas.be 
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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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Brasserie met een uitgebreide menukaart  

en heerlijke weekendsuggesties!  

Rustig zonneterras 

 

Gladiolenstraat 2 – 9100 Sint-Niklaas  

 
Contactgegevens: 

Tel. 03/776 07 37 

e-mail: dewittemolen@telenet.be 

website: brasseriedewittemolen.be 

Openingsuren: 

di-do: 16.00 tot 0.00 uur 

vr-zo: 12.00 tot 0.00 uur 

maandag gesloten 

keuken open tot 22.00 uur 

 
 

 

 

mailto:dewittemolen@telenet.be
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UITSLAG CLUBKAMPIOENSCHAP 2022 
 

 

 

 

 

 



 

19 
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STEUNENDE FIRMA’S (in alfabetische volgorde) 
 

Bakkerij Bij Gaby Brugsken 64 9100 Sint-Niklaas 

Brasserie De Waaslander Grote Markt 26 9100 Sint-Niklaas 

Brasserie De Witte Molen Gladiolenstraat 2 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 

Frituur ’t Brugsken Magnolialaan 7 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 

Kontrimo Frankrijkstraat 6 9140 Temse 

Korat Thai Take Away Ster 49 9100 Sint-Niklaas 

Leleux Associated Brokers Onze Lieve Vrouwstraat 2 9100 Sint-Niklaas 

Manuvel Stationsstraat 95 9100 Sint-Niklaas 

Middernacht bedden Heidebaan 90a 9100 Sint-Niklaas 

Palm NV (Rodenbach) Steenhuffeldorp 3 1840 Steenhuffel 

Printhings Onze Lieve Vrouwplein 21  9100 Sint-Niklaas 

Taverne De Prater Grote Markt 28 9100 Sint-Niklaas 

Verzekeringkantoor Vitas groep Plezantstraat 74 9100 Sint-Niklaas 

Wase Uitvaartplanner Singel 13 9100 Sint-Niklaas 

 

Het bestuur en de leden van WTC Kontakt danken 

alle firma’s die onze club in 2022 hebben gesteund 
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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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7 DINGEN DIE JE MOET DOEN NADAT JE IN DE 

REGEN HEBT GEFIETST.  
 

 
IN DE REGEN FIETSEN IS HELEMAAL NIET ZO ERG, MAAR DENK WEL EVEN AAN DEZE 
TIPS ALS JE WEER THUIS KOMT. 
Fietsen in de regen kan heerlijk zijn: je voelt je soms als een klein kind die lekker in de 
plassen stampt en tegelijk ben je een stuk stoerder dan al die mensen die binnen blijven 
zitten. Met de juiste kleding aan is het eigenlijk altijd genieten. Tot je thuis komt en je de 
boel schoon moet maken. 
Om een modderig slagveld, een fiets die niet meer werkt of kleding vol vlekken te 
voorkomen, neem je deze tips ter harte na elke natte rit. 

 
1. Maak je fiets z.s.m. schoon 
 

Het is niet voor niks 
dat mechaniekers die bij 
het veldrijden in de 
wisselzone staan 
opgesteld, direct naar de 
hogedrukspuit rennen als 
hun renner van fiets is 
gewisseld: Hoe langer je 
een vieze fiets laat staan, 
hoe meer werk je er later 
aan hebt. Als je fiets nog 
nat is, spuit hem dan in 
ieder geval schoon om alle 
modder en andere zooi 
van je frame, banden, 
ketting en derailleur te 
verwijderen, voordat de 
boel opdroogt en hard wordt. Als je de grondige wasbeurt voor later bewaart, zal deze 
eerste afspuitsessie je zeker hebben geholpen. 
 

Zelfs als je alleen maar op de weg hebt gereden, kan je beter je fiets schoonspuiten - in 
deze tijd van het jaar ligt ook de weg bezaaid met viezigheid en soms strooizout. Een 
gewone tuinslang voldoet prima, een hogedrukspuit is zelfs af te raden. Deze kan op 
bepaalde plekken zoals kogellagers alleen maar schade aanbrengen. Pro-tip: Mocht je niet 
direct een tuinslang bij de hand hebben, zorg dan dat je altijd een pak babydoekjes bij je 
hebt om het ergste vuil te verwijderen. 
 

2. Trek je kleren gelijk uit 
 

Fietsen in de regen kan best leuk zijn, maar een nat zeem is dat niet. De mix van regen, 
chamois cream en zweet zorgt voor een broeinest van bacteriën in je broek en daar moet 
je zo snel mogelijk vanaf. Het schoon en droog houden van je meest kostbare 
lichaamsdelen (net als je kostbare fiets) is de makkelijkste manier om zadelpijn te 
voorkomen. Pro-tip: als je heel vaak in de regen fietst, houd dan een droge joggingbroek in 
de buurt van je schoonmaakstek, zodat je die natte broek echt direct uit kunt doen. 

 
 

https://www.bicycling.com/nl/onderhoud/a22810041/dingen-mechanieker-minuten-werken-fiets-weet/
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3. Spuit je kleding ook af met de tuinslang 
 

Als je toch bezig bent met de tuinslang, spuit dan ook je kleding licht af om het ergste vuil 
weg te spoelen. Modder schuurt en het is daarom aan te raden om dit te verwijderen 
voordat je kleding de wasmachine in gaat. Anders kan de modder de DWR (Durable Water 
Repellent) laag op je waterafstotende kleding aantasten. Ook een normale shirt en broek 
profiteren van een afspuitbeurt, want het voorkomt dat vlekken er moeilijker uit gaan. 

 
4. Voorbehandeling 
 

Een zwarte vlek uit een wit shirt krijgen kan 
lastig zijn. En als hij er eenmaal in zit, komt hij er 
waarschijnlijk nooit meer uit. Zodra je kleding is 
afgespoeld, behandel grote vlekken dan voor 
met een mild wasmiddel en laat het even 
intrekken voor je de wasmachine aanzet. Als je 
de modder laat indrogen, is de kans groot dat je 
de vlek er niet meer uitkrijgt. 

 
5. Was op de juiste manier 
 

Het correct uitwassen van je fietskleding - vooral regenkleding - kan de levensduur van je 
kleding aanzienlijk verlengen. Check dus de wasinstructies even. Was waterdichte of 
waterafstotende kleding altijd op een lage temperatuur en gooi dit nooit in de droger. De 
hitte van de droger kan de getapete naden laten loslaten en het waterdichte membraan 
aantasten. Als je regenjasje niet heel erg vies is, was hem dan gewoon niet en laat het bij 
schoonspoelen. 

 
6. Geef je ketting een beetje liefde 
 

Van alle onderdelen op je fiets, heeft de 
ketting het meest te verduren van een 
regenrit. Geef deze dus een beetje 
aandacht. Nadat je fiets is afgespoten, 
gebruik dan even een borstel om het ergste 
vuil van de ketting te halen. Maak de 
ketting vervolgens droog met een doek om 
te voorkomen dat hij gaat roesten. Voordat 
je weer aan een volgende rit begint, doe je 
wat smeermiddel op de ketting. 

 
7. Laat de rest van je spullen goed opdrogen 
 

Nu je fiets en kleding onder handen is genomen, is het tijd om ook de rest wat aandacht te 
geven: je schoenen en je helm. Spuit je schoenen ook af met de tuinslang en veeg ze 
schoon met een doek. Ook voor schoenen geldt dat het makkelijker is om ze schoon te 
maken als ze nog nat zijn. Zet ze vervolgens op een warme plek - met de zooltjes eruit - om 
ze te laten drogen. Boven de verwarming met een paar proppen papier in de schoenen 
drogen ze binnen no time. Of investeer in een schoenendroger. 
Wat betreft je helm, zorg ervoor dat de padding aan de binnenkant schoon is. Leg de helm 
vervolgens ook op een warme plek om de padding en bandjes te laten drogen. Niks 
vervelender dan een helm met natte bandjes op je hoofd zetten. 

https://www.bicycling.com/nl/tips-en-trics/a29866176/fiets-te-lang-buiten-staan/
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Vestiging Sint-Niklaas: 

Onze-Lieve-Vrouwplein 21 – 9100 Sint-Niklaas 

Tel.: 03 760 11 60 – Mail: sint-niklaas@printhings.be 

 
 

 

 

 

 

mailto:sint-niklaas@printhings.be
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Kontaktrit 2022 
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Mensen die mensen afscheid helpen nemen 

De dood maakt deel uit van het leven. Soms vertelt de dood meer over het leven dan 
het leven zelf. Hoe pijnlijk een uitvaart ook is, hij bundelt de mooiste momenten die 
je samen met de overledene beleefd hebt. Meer dan een laatste groet is het een 
poging om het unieke van een mensenleven te vatten. Het is een moment waarop je 
jouw diepste herinneringen met elkaar deelt. Wase Uitvaartplanner helpt je de meest 
intieme passages uit dat verhaal te ordenen. Wij zijn ervan overtuigd dat de dood 
geen stop op het leven zet. Over iemand van wie je houdt is het laatste woord nooit 
gezegd. 

 

Uitvaartcentrum De Singel 
Singel 13 

9100 SINT-NIKLAAS 

03 776 05 08 

wase@uitvaartplanner.be 

 

tel:003237760508
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REGLEMENT 2022 - 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. 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.  

2. Ieder lid moet verzekerd zijn tegen derden.  
3. 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.  

4. Verkeersovertredingen zijn steeds voor eigen rekening.  
5. Geen enkel lid mag tijdens de uitstappen de groep verlaten zonder vooraf een 

bestuurslid te verwittigen.  
6. Men mag geen alcoholische dranken gebruiken tijdens de ritten.  
7. 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.  

8. Ieder lid mag de club verlaten, zonder schulden en op ieder tijdstip van het jaar. 
Gestorte gelden blijven eigendom van de club.  

9. 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.  

10. Bij pech tijdens de uitstappen moet iedereen wachten - indien er een volgwagen 
aanwezig is moet hierin hersteld worden.  

11. 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.  

12. 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.  

13. Vrouwelijke leden worden toegelaten.  
14. Ieder lid is verplicht de (nieuwste) clubkledij te dragen tijdens de ritten georganiseerd 

door de club.  
15. Het vertrek van iedere rit (ook de rally's) heeft plaats aan het lokaal. Indien er 

uitzonderingen moesten zijn, zullen die tijdig worden verwittigd.  
16. 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.  

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  
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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.  
Het is verboden om tijdens de tijdrit het parcours te verlaten. Overtreders zullen 
onmiddellijk uit de uitslag geschrapt worden.  

19. De clubkampioen die niet meer inschrijft voor het volgende seizoen moet de 
kampioenentrui terug inleveren voor de aanvang van het seizoen.  

20. 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).  

21. 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.  

22. 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).  

23. 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).  

24. Indien er een grote rit gereden wordt zal er in bepaalde gevallen een kortere, 
alternatieve rit gereden worden. Deze worden vermeld in de kalender.  

25. Elk jaar wordt er een tweedaagse georganiseerd. Om hieraan te mogen deel nemen 
moet men aan minstens 8 (acht) zondagritten hebben deelgenomen.  

26. 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.  

27. Men kan steunend lid worden mits de 
betaling van €25 (geen gratis deelname 
aan het banket).  

28. Wie voorstellen of opmerkingen heeft 
kan vragen om op de eerstvolgende 
bestuursvergadering te worden 
uitgenodigd.  

29. 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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HOE BOUW JE HET SNELST EEN GOEDE CONDITIE 

OP VOOR FIETSEN?  

 
ZELFS MET EEN DRUK LEVEN KAN JE EEN GOEDE CONDITIE OPBOUWEN VOOR HET 
FIETSEN. WIJ VERTELLEN JE HOE. 
 
Jarenlang werd verteld dat je met fietsen voor het opbouwen van een degelijke conditie 
minstens 12 tot 16 uur per week lange, rustige kilometers moet maken op een lage 
intensiteit. Dit zou de beste manier zijn om je aerobe systeem te verbeteren, zodat je later 
harder kunt trainen en intensieve ritten kunt maken. 

Nu werkt die methode super als je een profrenner bent, maar voor al die andere fietsers - 
zeg maar iedereen - die niet zoveel trainingsuren kunnen maken, bestaat er een minder 
tijdrovende manier: gepolariseerd trainen. Hiermee kun je op een snelle manier en met 
weinig trainingsuren, toch een goed duurvermogen opbouwen. Dat is ook precies de 
reden waarom ons eigen Train mee met Bicycling trainingsschema hierop gebaseerd is. 

Wat is gepolariseerd trainen en hoe bouw je hiermee een goede conditie op voor het 
fietsen? 

De term gepolariseerd betekent zoveel 
als tegengesteld. Gepolariseerde 
training legt de nadruk op beide 
uiteindes van het trainingsspectrum. 
Tijdens een trainingsweek doe je ofwel 
zware intervaltrainingen, ofwel hele 
rustige aerobe ritjes. 'Uiteindelijk draait 
je basisconditie om je mitochondriële 
capaciteit,' zegt 
bewegingswetenschapper Paul 
Laursen. 'Onderzoek toont weliswaar 
aan dat lange, rustige trainingen het 
aantal mitochondriën in je cellen laat 
stijgen, maar zware, intensieve 

trainingen (ook wel HIIT genoemd) zorgen ervoor dat die mitochondriën sterker worden.' 
Sommige studies tonen zelfs aan dat je ook met HIIT-sessies het aantal mitochondriën kunt 
laten stijgen. Plus, als je een set (of beter nog meerdere sets) High Intensity Intervallen 
doet, dan blijft je hartslag hoog tijdens de "rust" momenten. En daar profiteert je aerobe 
energiesysteem weer van - vooral als je veel herhalingen doet. 

Hoe snel bouw je conditie op met fietsen? 

Intervaltraining zorgt zonder twijfel voor een beter duurvermogen, zelfs als je al over een 
behoorlijk goede conditie beschikt. Laursen: 'Onze studie toonde aan dat wanneer goed 
getrainde fietsers gedurende drie tot zes weken twee intervalsessies per week doen, hun 
VO2 max, piekvermogen en duurvermogen met twee tot vier procent verbeteren.' Je kunt 
dus binnen een maand al verbetering van je conditie zien.  

https://abonnement.bicycling.nl/online-trainingen
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Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1  - 9100 Sint-Niklaas 

Tel. 03/760 09 70  -  Fax. 03/760 09 79 
 

 

 

 

 
 

 

 

                       

 

 



 

36 

Dat betekent dat de beste manier om je duurvermogen te verbeteren, is door je trainingen 
zodanig te verdelen dat 80% van je ritten in de rustige, aerobe 'zone 2' worden gedaan en 
ongeveer 20% van je trainingen met een hoge tot zeer hoge intensiteit worden 
uitgevoerd. 

De beste intervaltraining om je conditie op te bouwen 

Fietsers die op zoek zijn naar de beste intervaltraining om hun duurvermogen te 
verbeteren, moeten inspanningen doen die variëren tussen 30 seconden en 5 minuten. En 
alles met een zeer hoge intensiteit. Zulke intervallen zorgen ervoor dat je aerobe systeem 
een boost krijgt, terwijl je ook nog snelle spiervezels aanmaakt. Tegelijk worden die snelle, 
krachtige spiervezels ook beter bestand tegen vermoeidheid. 

Het uitvoeren van drie tot zes herhalingen waarvan je benen in brand gaan staan, met 
één tot twee minuten rust tussendoor, kan tot indrukwekkende resultaten leiden. Zodra je 
conditie verbetert, verhoog je het aantal herhalingen en de intensiteit. 

Hoeveel uur per week moet je fietsen om beter te worden? 

Probeer dit soort intervaltrainingen twee keer per week te doen, met minstens één 
volledige dag van herstel ertussen. Voer de rest van je trainingen uit aan een gemiddeld 
aeroob tempo. Zo kan je met 4 uur trainen per week al een behoorlijke conditie 
opbouwen. 

Onthoud wel dat als je jezelf klaar wilt stomen voor een lange toertocht of cyclo, je alsnog 
een aantal langere ritten zult moeten maken om je lichaam te laten wennen aan zo lang 
op het zadel zitten. Dat zijn ook de momenten om te oefenen met de juiste intensiteit, 
voeding en drankinname, want dat is onmogelijk tijdens een korte intervalsessie. 

Doe intervaltraining op dagen dat je je energiek voelt 

Tot slot: onthoud dat intervaltraining, ondanks alle positieve resultaten, ook stressvol is 
voor je lichaam. Het is essentieel dat je niet alleen rustige ritten en rustdagen aan je 
schema toevoegt, maar dat je ook goed op je voeding let, voldoende slaap krijgt en 
bewust bezig bent met je algehele herstel. Begin daarom niet aan een intervaltraining als 
je je die dag niet heel energiek voelt. 

Als je dat niet doet, dan kan je uiteindelijk wel fit zijn, maar niet gezond. Je zult veel 
stresshormonen en lokale ontstekingen in je lijf hebben, die na verloop van tijd veel schade 
kunnen aanrichten. Of zoals Laursen zegt: 'Het draait allemaal om balans.' 
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Anne Vandewoude 
Sint-Franciscusstraat 4 

9250 Waasmunster 
 

Tel. 052 51 95 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drink. 

Eat. 

Ride. 

No really,just ride.Have coffee. 

Upload Strava.Meet up with 

friends. 

Take that sel 
 

Stationsstraat 95 

9100 Sint-Niklaas 
 

tel. 03/689 44 34 

e-mail:info@manuvel.be 

website: www.manuvel.be 

Openingstijden: 

Maandag en dinsdag: gesloten 

Woensdag tot zaterdag: 10.00 – 17.00u. 

Zondag: 10.00 – 13.00u. 
 

 

 

 

 

http://www.manuvel.be/
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TWEEDAAGSE NAAR TURNHOUT 2022 
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Grote Markt 28 

9100 Sint-Niklaas 

 

 ruime keuze aan bieren 
 heerlijke snacks 
 dagmenu’s 
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WAT JE BETER WEL (EN BETER NIET) KUNT ETEN VLAK 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. Het 

belangrijkste voedingsdoel van je ontbijt 

moet zijn om je glycogeenvoorraad aan te 

vullen – en niet om je spijsvertering 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 de vroege ochtendritten. Ti 
 

1. Koffie of Espresso 
'Ik ben een groot voorstander van cafeïne,' zegt Anne Guzman, sportvoedings-deskundige 
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, stellen we voor om voor espresso te kiezen: dat is iets minder ‘plas-
opwekkend’, maar je krijgt er nog steeds een flinke cafeïne-kick van. 
 

2. Instant havermout of vezelarme 

granen 

Als je een fan bent van havermout, 
maar weinig tijd hebt, is er goed 
nieuws: instant havermout zoals 
Brinta is een goede keuze. Niet 
alleen omdat het snel te maken is, 
maar ook omdat het minder vezels 
bevat dan langzaam gekookte 
havermout. Houd het sowieso bij de 
minder vezelrijke opties. 
 

3. Fruit 

Je wilt niet te veel eten voor je 
vertrek - denk aan zo’n 100 tot 200 
calorieën, en die calorieën moeten 
bij voorkeur lichtverteerbare 
koolhydraten zijn. Fruit is dus een 
goede optie, zoals een banaan. 
 

 
 

https://www.bicycling.com/nl/gezondheid-en-voeding/a36035394/alles-wat-je-moet-weten-over-glycogeen/
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FRITUUR 

’T BRUGSKEN 
 

 

 

 
 

 

Magnolialaan 7 

9100 Sint-Niklaas 

Tel. 03 776 63 86 
 

Alle dagen open van 11:00 tot 14:00  

en van 17:00 tot 23:00 

maandag gesloten 
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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 ontbijt met vlees en eieren 
Eieren zijn in principe een goede voedingskeuze, maar als je weinig tijd hebt, laat dan de 
vette en eiwitrijke maaltijden links liggen. Een klein beetje eiwit is dan wel weer goed. 
Vleeswaren als ham zijn de allerslechtste keuze. Omdat het bijna puur vet is, is het moeilijk 
te verteren en blijft het heel lang in je maag zitten; het duurt ongeveer twee uur voordat 
het verteert is. Hierdoor moeten je fietsspieren concurreren met de spijsvertering – 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 grote hoeveelheid van wat dan ook 

Elke grote maaltijd kan je een verstopt en traag gevoel geven, omdat je spijsvertering 
energie onttrekt aan je benen. Vergeet dat uitgebreide ontbijt dus even. Of bewaar hem 
voor na de training. 
 

 

 

 

https://www.bicycling.com/nl/gezondheid-en-voeding/a35594374/6-tekenen-dat-je-veel-te-veel-koffie-drinkt/
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Doorlopend open van 10:00 tot 23:00 

Donderdag  van 7:00 tot 23:00 
 

Grote Markt 26 - 9100 Sint-Niklaas 
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BANKET IN DE ROXY 2022 
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glazen deuren 
 

 

 

glasverwerkend bedrijf 

 

DRESSELAERS en ZOON bvba 

 
Glas- en spiegelslijperij 

Glaswerken – zandstralen 
 

 

 

 

 

dresselaers.en.zoon@skynet.be 

 

Tel. 03 777 72 59 

Tel. 03 776 15 65 

Fax 03 777 86 15 

Europark-Zuid 7b 

9100 Sint-Niklaas 

BTW BE 420.828.659 
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DANK U WEL 

 

 
 

 

Het bestuur en de leden van 

WTC Kontakt danken alle firma’s die 

onze club in 2022 hebben gesteund. 
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