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AFLASSEN VAN VELDRIT ONVERMIJDELIJK!
Deze week moesten wij het besluit nemen om het veldrijden dit jaar niet te laten doorgaan op Bosduin. Zoals
al eerder gemeld zijn er veel wijzigingen opgetreden wat het ons onmogelijk maakt het gekende terrein van de
vorige jaren te gebruiken. Wij zijn zeker op zoek geweest naar alternatieven maar de tijdsspanne is te kort om
een volledig nieuwe omloop te creëren. Ideeën zijn er zeker! Wij maken ons sterk dat het veldrijden op Bosduin
niet moet verdwijnen maar in 2018 een nieuwe start zal kennen. In de eerste plaats gaan we op zoek naar een
nieuwe locatie voor de omkadering. We willen ook verhuizen naar een iets latere datum in het jaar en dan is er
natuurlijk ook het vele werk dat komt kijken bij het maken van een nieuwe omloop. Maar het bestuur is klaar
om dit voor haar rekening te nemen. Geef ons een jaartje tijd en als alle instanties meewerken dan maken we
er in 2018 iets moois van dat ook in de verdere toekomst zijn bestaan zal blijven kennen.
Sorry beste veldritliefhebbers, een jaartje passen lijkt ons beter dan een organisatie op poten te zetten die geen
voldoening kan geven!

Zo ziet het terrein er momenteel uit. Het is het gedeelte waar destijds onze enig “berg” op de omloop lag en
waar de trapjes waren voorzien!

ACHT VAN HEIDE WAS SUCCESVOL!
Het was een prachtige vrijdagavond 4 augustus die mee instond voor het lukken van de derde uitgave van de
”Acht van Heide” in het centrum van Heide. De bewoners uit de omgeving en de vele supporters waren massaal
naar het gebeuren afgezakt en genoten van twee mooie wedstrijden. Ook de renners wisten Heide te vinden.
Voor de retrowedstrijd mochten we 52 renners inschrijven, de gentleman-wedstrijd kende 74 deelnemers.
Sfeer en spanning was er zeker, de renners maakten er mooie wedstrijden van met een hoge gemiddelde
snelheid. Het ging dan ook niet om knikkers, tijdens de retro-koers werd maar liefts 750 euro verdeeld aan
prijzen. De renners die deelnamen aan de retrokoers konden rekenen op heel wat naturaprijzen.

Het bestuur wil langs deze weg iedereen danken die er voor zorgde dat wij een dergelijk evenement konden
brengen. In de eerste plaats onze sponsors, zie www.wieka.be, die instonden voor de noodzakelijke financiën.
De gemeentebesturen van Kalmthout en Kapellen, de politiezones Grens en Noord, de vele signaalgevers, de
vrijwillige medewerkers van Fedasil en van Wieka zelf, het Rode kruis Vlaanderen, Wielerbond Vlaanderen en
de pers. Ook een welgemeende dank aan alle bezoekers van het evenement en de renners zelf. Wij vergeten
Mieke Smeulders uit Roosendaal niet, zij stond in voor de organisatie van het retromarktje op het
Heidestatieplein waarvoor ook onze welgemeende dank!
Een greep uit de uitslagen: ( volledige wedstrijduitslag te vinden op www.wielerbondvlaanderen.be)
Retro-wedstrijd
Gentleman
1.Servaes Wim
1.Veraart Jelle
2.Dillen Jens
2.De Boeck Jef
3.Verrelst Pilip
3.Lauryssens Stefan
Podium Dames Retro
Renner origineelste fiets
1.Ruyven Tike (NL)
Verstraete Rudy (Hulst NL)
2.Vlaminck Lien
Renster origineelste fiets
3.Rombouts Ann
Ruyven Toke (NL)
Kalmthouts podium Retro
Prijzen Publiek in retrokledij
1.Ceulemans Hans
Verschueren Wil
2.Peelman Eric
De Bie Rik
3.Wouters Geert
De Smedt Conny

IN HET NAJAAR: DE DERDE WIEKA QUIZ
Op VRIJDAG 13 oktober gaan we voor de derde maal quizen. In de refter van het Gitok hopen wij vele ploegen
te verzamelen om hieraan deel te nemen. Daarom een warme oproep aan al onze symphatisanten. Doe je best
om ook eens een ploegje samen te stellen, kijk verder in je vriendenkring, breng familie bijeen of maak je
vereniging warm om mee te doen. De opbrengst van deze activiteit komt te goede van de wielersport in
Kalmthout !

VRIJDAG 13 OKTOBER 2017
KALMTHOUT
Zaal GITOK, ingang via Vogelenzangstraat
aanvang 20u STIPT (aanwezig 19u45)

ALGEMENE QUIZ
Leiding en presentatie
GUY STOFFELEN
-ploegen met maximaal 6 personen
-inschrijven voor 6 oktober bij Louis Claessens via email quiz@wieka.be
-info vooraf GSM 0478/27.80.35
-deelnamegeld: 15 euro per ploeg
-maximaal 30 ploegen toegelaten.
-organisatie WIEKA VZW
BESTUUR IN EEN NIEUWE OUTFIT
Het bestuur nam een maand geleden het besluit
om tijdens evenementen herkenbaar te zijn als
medewerker van de club. Op een bescheiden wijze
werden er polo’s bedrukt die door medewerkers
kunnen gedragen worden tijdens evenementen.
Hiermee hebben we ook onze clubkleuren bepaald
door als kleur zwart met fel groen te gebruiken

NIEUWE MEDEWERKERS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tijdens de Acht van Heide mochten wij ook een paar nieuwe medewerkers verwelkomen. Zij beloofden hun in
de toekomst te gaan inzetten voor de club, Pepijn en Laure van harte welkom!

Zo zag het verdwenen gedeelte van de omloop eruit vooraleer de werken op de
site Proteq van start gingen (foto van de Wereldbekerwedstrijd in 2008)
Tijdens het evenement “Acht van Heide” fungeerde René De
Keulener als burgemeester in de jury. Hij verving Paul Lion die
naar aanleiding van het overlijden van zijn broer verstek moest
geven. De ontmoeting met de burgemeester van Kalmthout, in
retro-wieleroutfit, met onze gelegenheids-burgemeester werd
op foto vastgelegd.
De jury bestond dit jaar uit René De Keulener (burgemeester)
Tine Janvier (echtgenote van de burgemeester) Albert De Mayer
(pastoor) Ludwig Haes (veldwachter) Jan Francken (stationschef)
Zij kenden de prijzen toe bij de retro-wedstrijd !
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