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KLASSEMENT 2022  
LEDEN RITTEN  KILOMETERS  
Vandermeulen Frank 32 2 956 

Minjauw Didier 32 2 938 

Lippens Ivan 29 2 369 

Desmet Dirk 29 2 042 

Debouver Roger 29 2 041 

Beekwee Ronny 29 2 030 

Bekaert Stefaan 28 2 361 

Demuynck Anne-Marie 28 1 761 

Berthier Ann 28 1 635 

Bernard Misja 27 2 575 

De Ruyck Lieve 27 2 145 

Heyrick Marcel 27 1 886 

Slambrouck Kurt 27 1 853 

Weytens Marcel 26 1 800 

Vanschoebeke Willy 26 1 769 

Saelens Kurt 25 2 131 

De Soete Patrick 25 2 089 

Desmet Karim 25 2 039 

Lambert Daniel 25 1 430 

Rijckoort Rony 24 1 708 

Buyse José 24 1 674 

Van Daele Danny 24 1 367 

Meersman Stefaan 23 2 207 

Sander Gino 23 1 605 

Windels Marc 23 1 548 

Van der Beken Martine 22 1 240 

Deman Jordi 21 1 515 

Vandenbroucke Martin 20 1 788 

Deleersnijder Franky 20 1 762 

Buysschaert Jozef 20 1 565 

Van Daele Jean-Paul 20 1 342 

Minjauw Mario 19 1 695 

Vitalien Jerome 19 1 601 

Myny Yves 18 1 746 

Rosseel Dries 18 1 530 

Vercruysse Matthias 18 1 444 

Vande Velde Hilde 18 1 185 

Deleersnijder Ronny 17 1 509 

Beekwee Robby 17 1 328 

Lievyns Yves 17 1 291 

Verschelde Jean 17 1 265 



3 
 

De Ketele Sylvie 16 1 364 

De Stoop Filiep 16 1 167 

Mores Nancy 16 969 

Freitas Da Luz Adriana 15 1 251 

Dierick Christoff 13 1 254 

Vervaeke Tony 13 1 202 

Spiessens Filip 13 1 085 

De Soete Nick 13 1 052 

Vercruysse Steven 12 943 

Jacobs Carine 12 777 

Hannon Angelique 11 950 

Vandermeulen Davy 11 906 

Dereepre Adeline 11 723 

Venmans Klaas 10 854 

Notebaert Jo 10 853 

Cannie Nico 10 717 

Taelman Hein 9 744 

Standaert Rutger 8 658 

Callens Rik 8 434 

Saelens Michele 7 622 

Vindevogel Detlef 6 564 

Desnoek Michiel 6 512 

De Craemer Iris 6 488 

Claeys Ann 6 418 

Debel Claude 6 401 

Persijn Steven 5 385 

Longueville Wout 5 359 

De Keyzer Dirk 5 332 

Maes Victor 5 332 

Herman Steven 5 325 

Libbrecht Conny 5 275 

Minjau Katinka 4 298 

Minjauw Roger 4 203 

Deleersnijder Jasper 3 345 

Boone Pascal 2 242 

Valcke  Daen 2 208 

Vinckier Stijn 1 68 

De Soete Elien 1 63 

Carvers Daisy 0 0 

De Poortere Bram 0 0 

Dedeyne Mieke 0 0 

Desmet Jules 0 0 

Minjauw Birger 0 0 

TOTAAL kilometers     98 108 km 
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Jaarprogramma 2023 
3 groepen: Franks, Kurts en de Orkaantjes    
 

 

 

 

DATUM WAT & WAAR OPMERKINGEN 
Zaterdag 4/02 Inschrijving Flandria (16u30 – 18u30) Nieuwsflash 

Zondag 26/02 Ontbijt (8u) + Mis (9u) 
Proloogrit rondom Wakken met traktaat 

Franks en Kurts samen 

Zondag 5/03 Eerste ‘echte rit’  

Zondag02/04 Ronde van Vlaanderenrit  

Zondag 9/04 Paasrit   

Maandag 10/04 Paasmaandagrit  

Maandag 1/05 Verkenningsrit rally  

Zaterdag 6/05 10de Mandelvriendenrally  

Zondag 14/5 Moederdagrit  

Donderdag 18/5  
zondag 21/05  

Hemelvaartweekend 
4daagse ‘Ardennen weekend’ 

 

Donderdag 18/05 Hemelvaartrit Franks en Kurts samen 

Zondag 21/05 Hemelvaartrit Franks en Kurts samen 

Zaterdag 27/05 Bedevaartrit 
Halle rit 
Dadizele 

 
Franks 
Kurts en Orkaantjes 

Zondag 4/06 Bergrit Franks 

Zondag 11/06 Vaderdagrit  

Zaterdag 24/06 - 
zondag 25/06 

2daagse fietsvakantie ‘Lissewege’ Tempo Orkaantjes 

Zaterdag 8/07 Dagrit Voor de 3 groepen afzonderlijk 

Zondag 15/08 O.L.V. Hemelvaartrit  

 
Zondag 27/08 

 
Zeerit 
 
Kleine zeerit 

Franks en Kurts rijden in 2 
groepen (heen & terug) 
Samen een zee stop 

Orkaantjes 

Zaterdag 02/09 Clubkoers?? (onder voorbehoud) 

Zondag 03/09 Kermisrit  

Zondag 17/09 Fusierit Met ontbijt (gemeente) 

Zondag 01/10 Piconrit Franks & Kurts samen 

Zaterdag 14/10 Afsluitrit in de namiddag  
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Extra zaterdag 

trainingen 2023 
Voor wie ietsje meer wil…. 

 

 

 

DATUM WAT & WAAR OPMERKINGEN 
Zaterdag 18/02 Kuurne Brussel Kuurne, Eigen versie  

Zaterdag 4/03 De Ename Classic  

Zaterdag 18/3 Jempi Monserez in Roeselare  

Zaterdag 8/4 Klassieker van het Goede doel in Zulte  

Zaterdag 22/04 Luik Bastenaken Luik  

Zaterdag 29/04 Pajottenlandrit  

Zaterdag 13/05 Dwars door ‘Pays de Collines’  

Zaterdag 17/06 Old school RVV  
 

Meer nieuws zal je vernemen via de nieuwsbrief 
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WTC De Mandelvrienden Wakken vzw– REGLEMENT 2023 

 
1.Er wordt in drie tempogroepen gereden: 

 
“De Mandelvrienden 28-30” (“De Franks”) o.l.v. Frank Vandermeulen streven op vlakke ritten naar een 
gemiddelde rond de 28 à 30 km/u. Op meer golvende parcoursen passen we het tempo aan naargelang het 
niveau van de groep. Standaardritten zijn 70 à 85 km.  Bij de Franks werken we, enkel indien mogelijk en 
verantwoord, met wegkapiteins die de kruispunten veilig afzetten. Er is een volgwagen. 

 
 “De Mandelvrienden 25”  (“De Kurts”) , o.l.v. Kurt Slambrouck, rijden iets kortere ritten aan een iets trager 
tempo. Op vlakke ritten streven we naar een gemiddelde snelheid rond de 23 à 25 km/u. Standaardritten zijn 
55 à 70 km. Bij de Kurts werken we,  enkel indien mogelijk en verantwoord, met wegkapiteins die de 
kruispunten veilig afzetten. Er is een volgwagen. 

 
“De Mandelvrienden 22” (“De Orkaantjes”), o.l.v. Danny Van Daele, rijden nog iets kortere ritten aan een nog 
gezapiger tempo. Op vlakke ritten streven we naar een gemiddelde snelheid rond de 22 km/u. 
Standaardritten zijn 50 à 60 km. Er is geen volgwagen. 

 
Bij een beperkt aantal vooraf aangekondigde ritten zullen de Franks en de Kurts samen rijden (vb. 
openingsrit,  fusierit, slotrit). In principe rijden de Orkaantjes steeds afzonderlijk.  
De bedoeling van deze tempogroepen is om aan zoveel mogelijk mensen de kans te geven op een 
ontspannen, sportieve manier te kunnen genieten van de (koers)fiets.  

 
2.  De clubritten starten op de parking van de Kasteelstraat  op zondag om 8u30.  
Deze starturen en startplaats gelden tenzij anders vermeld op de clubwebsite en/of in de periodieke 
nieuwsbrief met het programma van de komende weken. 
Het eindpunt van de ritten is op de Markt van Wakken. Tenzij op momenten dat we de rit afsluiten met een 
(club)traktatie “op verplaatsing”: in deze gevallen eindigt de clubrit op de plaats van deze traktatie. 
 

Voor de start tekent iedereen de deelnemerslijst van de groep waar je meerijdt (Orkaantjes, Kurts 
of Franks). Je kan elke week vrij kiezen in welke tempogroep je mee wil fietsen. 
 
3. Bij uitzonderlijke slecht weer en/of gevaarlijke fietsomstandigheden wordt de beslissing over het al dan niet 
rijden van de officiële clubrit genomen door voorzitter Lieve, ons bestuurslid Frank Vandermeulen 
(wegkapitein van de Franks) Franks en door de wegkapitein van de Kurts (Kurt Slambrouck). 

 
4. De clublaureaten zijn de leden die het minst aantal ritten hebben gemist, ongeacht dit bij de Franks, Kurts 
of Orkaantjes is. Het totale aantal kilometers wordt genoteerd, maar is niet bepalend voor het laureaat schap. 
Voor leden die minstens 80% van hun ritten bij de Orkaantjes hebben meegereden tellen de Paasmaandagrit 
en de dagrit eind juni/begin juli niet mee om laureaat te worden. Op die manier hebben de Orkaantjes, Kurts 
en Franks evenveel kans om clublaureaat te worden. 

 
Iedereen kan één keer een JOKER inzetten om één rit te missen. Wie een JOKER wil inzetten moet dit wel 
vooraf melden aan een bestuurslid. Een JOKER kan je gebruiken bij ziekte, blessure, feest, reis,…  Wie een 
JOKER inzet krijgt de rit toegekend, maar niet de daarbij horende kilometers. 

 

Alle officiële ritten op de clubkalender tellen mee voor het laureaat schap, behalve de  Mandelvriendenrally 
en het clubkampioenschap. Deelnemers aan de Driedaagse in augustus krijgen de tegelijk gereden clubritten 
toegekend. 
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5. Wie de clubuitrusting niet draagt krijgt geen rit toegekend en zal aangesproken worden op het 
niet dragen van de clubkleding. Dit uit respect en dankbaarheid voor de fietsvriendelijke bedrijven en 
ondernemers die onze clubkleding sponsoren.  
Een afwijking is er voor de drie regerende clubkampioenen: zij worden geacht in hun  - eveneens gesponsorde 
- kampioenentrui meefietsen. 
Bij grote ritten (genre Hallerit, zeerit,…) mogen alle ex-kampioenen bij kleerwissels bij de terugrit ook hun 
kampioenentrui dragen (als de trui nog past…). 

 

6.  We benadrukken dat veiligheid tijdens onze clubritten op de eerste plaats staat.  
 Bij de officiële clubritten rijdt normaal een volgwagen achteraan de  groep mee (Franks en Kurts) .  
 Het dragen van een fietshelm is verplicht.  Leden die aan de start komen zonder helm kunnen 

geweigerd worden. Tevens kunnen zij geen aanspraak maken op tussenkomst van de clubverzekering. 
 Er mag niet voor de twee kopmannen uit gereden worden.  

Alleen wegkapiteins met armband én verkeersbordje mogen de groep voorbij rijden. De andere 
deelnemers blijven in de groep.  Leden (die geen officiële wegkapitein zijn) die wegrijden van de 
groep verliezen het recht op tussenkomst van de verzekering, mocht er zich een ongeval voordoen.   

 In de groep moet er  steeds met maximum twee fietsers naast elkaar gereden worden.  
 Bij tegenliggers wordt signaal gegeven door de koprijders en/of door de eersten die de tegenligger 

opmerken. Gelieve dit signaal solidair verbaal en/of met armbewegingen door te geven naar de 
medefietsers die verderop in de groep rijden zodat iedereen tijdig de nodige ruimte kan maken om de 
tegenliggers veilig te kruisen. 

 Gelieve elkaar ook te waarschuwen voor putten en andere obstakels op de weg. 
 Volg steeds de aanwijzingen van de  wegkapiteins op.  
 De gemiddelde snelheid wordt zo gehouden dat de wegkapiteins zonder moeite de groep kunnen 

verlaten om op de kruispunten het verkeer op te houden. Laat steeds voldoende ruimte om de 
wegkapiteins de kans te geven om op een vlotte en veilige manier de groep voorbij te steken. 

 Gelieve de groep goed gesloten te houden en geen gaten te laten vallen. 
 Niemand, behalve de wegkapiteins met armband, mogen achter de volgwagen rijden. 
 Wegkapiteins die voor de groep uitrijden dienen op het fietspad te rijden. 
 Een pintje bij een tussenstop onderweg mag, maar overdrijf niet… 

 We werken enkel met wegkapiteins als dit op een veilige en verantwoorde manier kan 

o Er moeten minstens 5 actieve wegkapiteins meerijden bij de Franks, 3 bij de Kurts. 
o Bij minder dan 5 wegkapiteins worden er geen wegen afgezet bij de Franks! 
o Bij minder dan 3 wegkapiteins worden er geen wegen afgezet bij de Kurts! 
o Voor de start word er op het aantal kapiteins gecontroleerd door een daarvoor  aangestelde 

bestuurslid, die beslist over het al dan niet afzetten van de wegen voor de 2 tempo groepen, ( 
minimum 5 bij Frank, en minimum 3 bij Kurt). Alsook op het aantal aanwezige leden per 
tempo groep. Bij minder dan 15 fietsende leden (chauffeur niet meegerekend) zal hij 
beslissen dat er GEEN volgwagen zal meerijden in de desbetreffende tempogroep!  

o De verantwoordelijke van de groep (Frank bij de Franks, Kurt bij de Kurts) kan beslissen bij de 
start of onderweg dat er geen wegen (meer) afgezet worden. Deze beslissing geldt voor 
iedereen! 

o Wegkapiteins moeten bij het tegenhouden van het verkeer altijd hun bordje (C3) gebruiken. 
o Wegkapiteins houden steeds de veiligheid van zichzelf én de groep voor ogen. 
o Neem als wegkapitein geen enkel risico: leg liever de groep stil dan op een levensgevaarlijke 

manier toch nog auto’s tegen te houden. Mijd ook onnodige risico’s bij het voorbijsteken van 
de groep. 

 
7.  WTC De Mandelvrienden is een wielertoeristenclub die op vriendschappelijke, respectvolle manier  wil 
samenfietsen. We zijn geen koersclub. 

 
8.   Onze club rijdt volgens de  principes van “proper fietsen”, zoals omschreven door het tijdschrift “Grinta!”. 
Dit betekent o.a.: 

 Dopingvrij fietsen 
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 Respect voor  mens en milieu (geen zwerfvuil veroorzaken (vb. papiertjes, gellekes, banden,…  niet op 
straat gooien), niet op ongeoorloofde plaatsen wildplassen,…) 

 Voorzichtig fietsgedrag in het verkeer (o.a. naleven verkeersreglement, respect voor de andere 
weggebruikers,…) 

Onze club duldt ook geen kwetsende, denigrerende, racistische of onbehoorlijke opmerkingen en/of 
gedragingen, acties en initiatieven in de echte en virtuele wereld, die indruisen tegen de goede teamgeest van 
WTC De Mandelvrienden. 

 
9. Wie tijdens de clubrit lek rijdt, mag gebruik maken van een wiel uit de volgwagen dat door de club ter 
beschikking gesteld wordt. Dit wiel moet in goede staat (i.e. dezelfde staat als die op het moment dat je het 
wiel in bruikleen kreeg) terugbezorgd worden aan de club tegen de start van de volgende clubrit. Wie een 
binnenbandje van de club gebruikte, bezorgt tegen de volgende clubrit een nieuw binnenbandje aan een 
bestuurslid. 
Tip: Opgelet bij ritten waar er uitzonderlijk geen volgwagen zou meezijn daar de opkomst minder is dan 15 
fietsende leden, voorzie hierom toch een binnenbandje bij de fiets. 

 
10.  Alle leden worden verondersteld in goede gezondheid deel te nemen aan onze tochten en rijden op eigen 
verantwoordelijkheid mee. 

 
11. Er wordt gereden aan een vast tempo dat bepaald wordt door de 2 kopmannen en  dat zodanig wordt 
geregeld dat in de mate van het mogelijke iedereen op een aangename,  sportieve manier kan meefietsen. 
Frank, Kurt en Danny geven bij hun groepen aan of er trager of sneller gereden wordt. Voor vragen en 
opmerkingen over het tempo kan je steeds terecht bij de bestuursleden. We rijden volgens het principe 
“samen uit, samen thuis”. Er wordt nooit iemand achtergelaten. 

 
12. Elke maand wordt een nieuwsbrief met het programma met de komende ritten (streek, parcours, 
eventueel gewijzigd startuur, achtergrondinfo, …) rondgemaild. Deze nieuwsbrief en het programma is ook te 
bekijken op de clubwebsite (www.demandelvrienden.be) 

 
13. Het clublid gaat er mee akkoord dat zijn naam  vermeld staat in de ledenlijst op de clubwebsite.  Het 
clublid gaat er  ook mee akkoord dat foto’s genomen tijdens clubactiviteiten worden vertoond op de 
clubwebsite en/of de facebook- fanpagina van de club. 

 
14. Kampioentitels clubkampioenschap. 
 Er zijn maximum 3 kampioen: één in elk van de volgende categorieën: 

 Jonger dan 50 jaar (“jongerenkampioen”) (geboren na 01/01/1973) 
 Boven de 50 jaar (“Abrahamkampioen”) (geboren voor 01/01/1973) 
 Dames (geboren) 

Om de titel van clubkampioen te worden moet je op het moment van het clubkampioenschap aan minstens 
10 ritten in clubverband hebben deelgenomen. Elke clubkampioen heeft recht op een gepersonaliseerde 
kampioenentrui. Om te mogen starten in de clubkoers  moet je lid zijn, de volledige clubuitrusting  dragen en 
minimum 5 ritten in clubverband  hebben gereden.  

 
15. Iedere persoon ouder dan 12 jaar kan lid worden. Fietsen gebeurt op eigen kracht. Speed Pedelecs 
(elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45km/u) zijn in beperkte mate toegelaten bij de Orkaantjes en 
Kurts, op voorwaarde dat ze achteraan blijven rijden, als “volgvoertuig” (zie lager) en aantoonbaar correct 
verzekerd zijn. 
16. Het lidgeld bedraagt 50 Euro, verzekering inbegrepen. Wie regelmatig  deelneemt aan de tochten en 
activiteiten van onze club weet dat hij/zij dit bedrag ruimschoots terugkrijgt in “extra  sportieve middelen” 
(verzekering, volgwagen met wielservice, talrijke traktaties,…). 
 
17. Mensen die voor het eerst meerijden, kunnen hun eerste twee ritten meefietsen zonder het lidgeld te 
betalen. Indien het hen bevalt,  dienen zij vanaf de derde rit het lidgeld te betalen aan een bestuurslid en een 
clubuitrusting aan te schaffen. 

about:blank
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18. In elk van de tempogroepen kunnen een beperkt aantal “volgvoertuigen” meerijden (die eventueel 
gebruikt kunnen worden om reservemateriaal, bevoorrading,…  in op te bergen). 
Met “volgvoertuig” wordt bedoeld: een volgwagen of een elektrische volgfiets (Speed Pedelec) die de groep 
volgt. De volgvoertuigen blijven achteraan de groep en steken de groep niet voorbij (ook niet tijdens 
beklimmingen of op lastige stroken tegen wind).  

 
19. Verzekering. Voor de clubritten wordt  een groepsverzekering  die voldoet aan de wettelijke vereisten 
afgesloten via Sporta. Ieder lid wordt opgenomen in deze verzekering.  
De verzekering geldt tussen start- en eindpunt van de clubritten (zoals vermeld in punt 2 van dit 
clubreglement) Enkel wie meerijdt in de groep (inclusief wegkapiteins) is verzekerd: wie tijdens een clubrit 
vroegtijdig de groep verlaat doet dit op eigen risico.  
Meer info over deze verzekering vind je op de website van Sporta:  www.sportafederatie.be/verzekering 
(open daar het pdf-document “verzekering sportongevallen”).  
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en ontslaat het bestuur van elke verantwoordelijkheid in 
geval ongeval of schade. 
 
OPGEPAST: Indien de verkeersreglementen en de bepalingen uit dit clubreglement, meer bepaald m.b.t. de 
veiligheid niet worden nageleefd, is het zo dat bij de aangifte van een ongeval, de verzekering mogelijk zal 
weigeren om tussenbeide te komen. Dus steeds per twee rijden, niet afzonderlijk voorop gaan rijden indien u 
geen wegkapitein bent,… en vooral geen roekeloze ‘koerssituaties’ willen nabootsen. We zijn een 
wielertoeristenclub, geen koersclub. 

 
20. Ieder aangesloten clublid dient te verklaren dat hij/zij het clubreglement heeft gelezen en dat hij/zij zich 
zal onderwerpen aan deze verkeersreglementen , clubreglementen en polisvoorwaarden van de afgesloten 
clubverzekering. Indien het clublid zich niet onderwerpt aan voorgaande reglementen en voorwaarden , dan 
zijn alle gebeurtenissen op zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en kan geen enkele schade 
ten laste gelegd worden van de club of de personen die de club zouden vertegenwoordigen.  

 
21. Het bestuur behoudt zich het recht voor dit clubreglement te wijzigen. De laatste beschikbare versie, zoals 
getoond op de clubwebsite is de enige juiste en geldende versie. 
  
22. Het bestuur houdt zich het recht voor om leden te weigeren, te schorsen of uit te sluiten. 

 
 
 
 
Wakken, 01/01/2023 

  

about:blank
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Mandelvriendenseizoen 2022 in het kort  

 

FEBRUARI 2022 

WTC De Mandelvrienden 
25 februari    

De kaarting voor klaaskoeken van 26 november was door corona uitgesteld naar 25 februari 22.  

Deze keer geen klaaskoeken maar Hartjes 

 

We zijn er klaar voor: 

 

 

 

 

Winnaar van de tombola 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZVbfXrD_FXGRaMVLnBdypWPKX_8qRsca5wq8_zUWMWbeEGa1WkdP5n6mAbX0q3w8dJ6yLtEdHtWk9VNPZpd2pjDbRSFl3zNZSnwDs5cYKiuqo_jQfrgt0DrDaj8zabiD4qZuYiw-LM0CLpVGrcMMLJ40-_1KnmDd3laqv2QrfnBSOHv68_MnO8nePnqb1Pirgc&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/162206837152458/photos/a.286864938019980/4021541957885574/?__cft__%5b0%5d=AZVbfXrD_FXGRaMVLnBdypWPKX_8qRsca5wq8_zUWMWbeEGa1WkdP5n6mAbX0q3w8dJ6yLtEdHtWk9VNPZpd2pjDbRSFl3zNZSnwDs5cYKiuqo_jQfrgt0DrDaj8zabiD4qZuYiw-LM0CLpVGrcMMLJ40-_1KnmDd3laqv2QrfnBSOHv68_MnO8nePnqb1Pirgc&__tn__=%2CO%2CP-R
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WTC De Mandelvrienden  
27 februari 
 
Vandaag openingsrit met eerst een ontbijt, daarna de misviering en fietswijding.  

Dan klein toerke en afsluit met traktaat. Het seizoen is gestart. 

  
 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZVvIHnNlfApt8hIIvYTitaETbzRxM3KpJp0lDA86QkqKsi7g1XC7fGeAgxOMIyBto7Rcb1Z4txBHJwsU8JlaV7b8VGkTrKVZWqAtSDkw6MO1m2n0lF3G7hEPGl1Ovq_xo9XPqeCxxv6bVkE6Q3dW9lmT-9tpMmr3kRxQVjrmpX920XsSmgsgBDT82SOxk81IWo&__tn__=kC%2CP-R
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MAART 2022 

WTC De Mandelvrienden 
6 maart 

 

Officiële start   
Eerste officiële rit van het seizoen. Een droge start 
maar een redelijk koude wind. 
Danny trok voor het eerst met zijn Orkaantjes de 
weg op. Testrenster Ann was direct aangepast en 
trakteerde tijdens de rit in haar thuisstad Tielt. Een 
tochtje richting Kruiskerke werd afgerond met 45 km 
op de teller. 
Kurt trok zijn nieuwe fiets op gang met zijn 
bijpassende schoenen die weerkaatsten in het 
zonlicht. Een echte fashion Ata volgens een niet 
nader genoemd vrouwelijk lid. Katinka dacht 
onderweg dat haar hand er was afgevroren maar een 
warme chocolademelk bij Bianca bracht beterschap. 
De tocht ging naar het verre Deinze waar zowat alle 
niet doodlopende straatjes werden bereden. 56 km 
werd er gebold. 
Frank trok naar Bambrugge. Geen kat die dit wist 
liggen maar dat het een vlakke rit ging zijn daar was 
iedereen het over eens. Onderweg een Porsche 
treffen tegen gekomen waarbij heel wat 
'garageplaks' werden gespot. Iets met taksen en 
België... . Er werd meteen 72 km ingevuld op het 
wedstrijdblad. 
Volgende week opnieuw iedereen paraat om 8.30 u 
aan het kasteel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APRIL 2022 

WTC De Mandelvrienden 
3 april 

Ronde Van Vlaanderen rit 

De ziektekiemen hadden niet alleen onze Vlaamse 
leeuw Wout te pakken want blijkbaar ging er ook een 
ziektegolf door Wakken. Gecombineerd met het 
koude weer bij de start en onze ronde die heel wat 
kijklustigen naar de Vlaamse Ardennen lokte, was de 
opkomst aan het kasteel zeer mager. Er werd beslist 
om in 2 groepen te rijden met als thema de ronde.  
Danny trok de Orkaantjes op gang richting 
Oudenaarde. Waarschijnlijk voor het eerst een 
koppel de hele weg op kop want hij had assistentie 
van zijn vrouwke Carine. Op de markt in Oudenaarde 
was het al een drukte van jewelste maar toch vonden 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZU4uxGn-x8S_TdBoG_6A1qjSlR5sdL5Ya5-nrz5qhaZkWTUagITMZWqHC3nOhbdTdhuPz6Pln7HmMDF0V1LXB-E5YlJewWL2eKj6mSfCeZH_Y3qqy_JobWurmGr3jY2QMZakQIkvfs8ec-B_JKL6Hy9Ff3NoCF75dGIHq-RI-eqwg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUmSEWqBq59L-2sIgip-ZeC6-tFPtC8DTeRuFMceh1zCxMDyHA1sFN3bUoqkmi5ol-qNLx-Qf-NsulYUwCLDCJk8ITkAKeWemknbXyxtMk8hVKP8F_UsVCN2ddFNOyIvD0LLgPqrC-lifehy_UnfYwtbB4oYMwDyBWTmIDPTJ0jXr6TzWFRpG1do-39ePkKygI&__tn__=-UC%2CP-R


13 
 

ze nog een plaatsje in het motorcafé om de dorstigen 
te laven. Gelegenheidsorkaan Ronny had een 
leegloper maar wat er ook geprobeerd werd de band 
raakte er niet af. Italiaanse merk zeker... 
Frank trok naar de voet van de Vlaamse Ardennen 
met wat kleine bultjes onderweg. Kersverse opa 
Patrick had ergens te veel gevierd en geraakte aan 
het rode licht niet uit zijn klikpedaal. Een kleine 
knieval maar hij werd vlug recht getrokken door 
Didier en Kurt. Wat hij bij Bianca ruim goed maakte 
door te trakteren met goeie verse anjoensoep, die 
heerlijk smaakte. 

 

 
 

 
 

WTC De Mandelvrienden 
17 april 

Paasrit 
We beginnen met de foto van de week. Met 2 mooie 
groepen werd zaterdag de DDW classic gereden bij 
de vrienden uit Desselgem. Foto van aan de 
bevoorrading in Tiegem. 
Vandaag zondag werd het een zonnige dag en Frank 
reed naar het mooie Dikkelvenne en omstreken. Het 
werd genieten van de mooie natuur aldaar. Bij 
Steven was er wat gekraak te horen, niet van de fiets 
blijkbaar maar een knie die tegenpruttelde. Na wat 
stretchen aan het rode licht werd het niet beter en 
besloot hij wijselijk om het gezelschap van VDB op te 
zoeken. Er werd na 76 km binnen gebold recht naar 
het zonneterras van Bianca. 
Bij Kurt waren er een paar afwezigen wegens feestje 
van de 60 jarige Yves, maar was er wel het 
wederoptreden van secretaris Nico na een lange 
winterslaap. Hein nam de rol van wegkapitein op 
want van Gino geen spoor. Er werd 67 km gereden 
naar De Pinte waar er blijkbaar enorm veel Japanse 
kerselaars in volle bloei stonden. Volop genieten 
voor iedereen. En blijkbaar hadden de oude sloebers 
van de groep nog iets anders gezien om van te 

genieten . 
De Orkaantjes reden 52 km door Bellem.  
 

 
 
 

 
 

WTC De Mandelvrienden 
18 april 

Paasmaandag rit 
Toch nog heel wat fietsers op post die op 
Paasmaandag een ritje wilden doen. 
De Orkaantjes reden naar eigen zeggen een heuse 
bergrit. De Kwaremont, de Hotond, de Kluis en zelfs 
Tiegemberg... allemaal zien liggen in de verte. Allen 
genoten van hun rit en hun stop en na 55 km een blij 
weerzien met de andere leden op het terras van 
Moto-Repair. 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUmSEWqBq59L-2sIgip-ZeC6-tFPtC8DTeRuFMceh1zCxMDyHA1sFN3bUoqkmi5ol-qNLx-Qf-NsulYUwCLDCJk8ITkAKeWemknbXyxtMk8hVKP8F_UsVCN2ddFNOyIvD0LLgPqrC-lifehy_UnfYwtbB4oYMwDyBWTmIDPTJ0jXr6TzWFRpG1do-39ePkKygI&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUmSEWqBq59L-2sIgip-ZeC6-tFPtC8DTeRuFMceh1zCxMDyHA1sFN3bUoqkmi5ol-qNLx-Qf-NsulYUwCLDCJk8ITkAKeWemknbXyxtMk8hVKP8F_UsVCN2ddFNOyIvD0LLgPqrC-lifehy_UnfYwtbB4oYMwDyBWTmIDPTJ0jXr6TzWFRpG1do-39ePkKygI&__tn__=-UC%2CP-R
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Kurt trok naar Wortegem om alle bultjes in de 
omgeving plat te rijden. Verwondering alom toen 
gastrenner Steven een sigaretje rookte tijdens de 
plaspauze. Zij hadden op deze zomerse dag 60 km op 
de teller. 
Frank trok naar Beernem voor een mooie tocht door 
de bossen in de streek. We onthouden vooral het 
herop treden van Sylvie en Stefaan bij de Franks. En 
toen het terras van Moto-Repair ingenomen werd na 
77 km raakte bekend dat Stefaan jarig was en den 
eersten van hem was. Alweer een geslaagde dag 
voor ons wielertoerisme.  
 

 

 
 
 

 
WTC De Mandelvrienden 
24 april 

Brevetrit 
Vroeger, vele jaren geleden werden er brevetritten 
georganiseerd bij de Mandelvrienden en dit werd 
dan ook nog in het lang en breed uitgesmeerd in de 
weekbode door de plaatselijke schrijver en duivel 
doet al Juul. 
Dit jaar wilden we dit graag eens overdoen en het 
mooie weer zorgde ervoor dat dit een voltreffer 
werd  
Frank reed zijn 100 km richting Mont St-Aubert. Een 
mooie rit met toch enkele hindernissen. Eerst onze 
volgwagen kwijt omdat hij de Kurts volgde die in 
dezelfde richting reden, dan Detlev die zijn zadel 
maar niet vastkreeg en in het terugkeren een felle 
wind die verschillende kopmannen klein kreeg. 
Uiteindelijk voltallig bij Bianca gearriveerd. 
Kurt trok richting Dottenijs. Een rit die in het teken 
stond van enkele her optredende fietsers. Ann deed 
dit jaar haar eerste rit in de groenzwarte kleuren. 
Wout kwam ook terug voor de eerste km in jaren. 
Natuurlijk was zijn fiets niet aangeraakt geweest en 
lap, lek natuurlijk. Banden een beetje verstorven. En 
tot slot Pascal, na een lang herstel en van ver terug 
gekomen waren wij blij dat hij terug kon aantreden 
in zijn heimat. Ook Marcel wilde nog in dit verslag 
komen met een tuimelperte zonder veel averij. 
De Kurt konden na 80 km op het befaamde terras 
inpikken. 
De Orkaantjes reden onder bewind van Danny hun 
70 km . 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUmSEWqBq59L-2sIgip-ZeC6-tFPtC8DTeRuFMceh1zCxMDyHA1sFN3bUoqkmi5ol-qNLx-Qf-NsulYUwCLDCJk8ITkAKeWemknbXyxtMk8hVKP8F_UsVCN2ddFNOyIvD0LLgPqrC-lifehy_UnfYwtbB4oYMwDyBWTmIDPTJ0jXr6TzWFRpG1do-39ePkKygI&__tn__=-UC%2CP-R
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WTC De Mandelvrienden 
24 april 

Mini Ronde van Vlaanderen 

Normaal is er op 1 mei de heuvelrit maar doordat 
deze op een zondag valt werd deze vandaag gereden. 
Een rustige aanloop werd het met als opwarmertje 
Tiegem. Via Wortegem reden we dan Oudenaarde 
binnen om aldaar de Achterberg te beklimmen. Voor 
niemand een probleem natuurlijk. Iedereen zat nog 
fris, zelfs letterlijk want de gure noorderwind blies 
langs alle kanten. Via vele kronkelende wegen en 
bultjes zonder naam kwamen we aan de Stokstraat, 
daarna werd Ten Bosse onder onze wielen 
geschoven. Daar begon toch al iemand om zijn 
moeder te roepen. Via de Kloosterstraat pakten we 
de befaamde muur van Geraardsbergen aan. 
Sommigen reden de asfaltweg omhoog maar de die-
hards pakten de stenen tot bovenop de kapelmuur. 
Nergens geen maat op Mario die dan overal boven 
nog kon foto's trekken, waarvoor dank. Na de muur 
reden we dan naar de Bosberg. En als toetje pakten 
we ook de Congoberg mee, een bult die vrijwel 
niemand kende, behalve Lieve. Jammer genoeg reed 
zij daar verkeerd. Wist ze veel langs waar Frank deze 
berg ging aanvallen. Dan was het tijd om een 
stokbroodje naar binnen te spelen, vers gemaakt 
door Saskia van ‘t Mandelke, deze morgen in de 
vroegte. En dat het al ferm smaakte. De terugweg 
was er één met wat onbekende bultjes in de 
Zwalmstreek, een stop in een Ouwegemse brasserie 
en een veilige aankomst aan het kasteel. Met 140 km 
op de teller was iedereen tevreden dat ze naar een 
warm badje konden uitkijken. Eerst de kleren in de 
machine want morgen is er opnieuw rit voor de 3 
groepen. Een mooie en geslaagde tocht werd het 

zonder ook maar 1 lekke band. 

 
 
 
 

 
 

 

  

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUmSEWqBq59L-2sIgip-ZeC6-tFPtC8DTeRuFMceh1zCxMDyHA1sFN3bUoqkmi5ol-qNLx-Qf-NsulYUwCLDCJk8ITkAKeWemknbXyxtMk8hVKP8F_UsVCN2ddFNOyIvD0LLgPqrC-lifehy_UnfYwtbB4oYMwDyBWTmIDPTJ0jXr6TzWFRpG1do-39ePkKygI&__tn__=-UC%2CP-R
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MEI 2022 

WTC De Mandelvrienden 
1 mei 

Rit van de Arbeid 
De Orkaantjes schoten nog met 3 over na 
een rampzalige week. Martine lag al in de 
lappenmand, deze week had Danny dan een 
redelijk werkongeval. De Orkaan himself zal 
een tijdje out zijn. We wensen hem met zijn 
allen een spoedig herstel. Daniel ging dan 
zijn oude job overnemen maar helaas 
strooide corona roet in het eten. Hilde en 
Filiep dan maar een ritje samen gestoken, en 
wat denk je, Filiep ziek. Met ook nog een 
student tussen de boeken schoten er nog 3 
vrouwen over. Toch reden ze richting het 
hooggebergte rond Wortegem. Chapeau 
voor jullie inzet en volharding dames. 60 km 
stond er op hun gps.  
Kurt reed naar Roeselare en Gits. Wel een 
omleiding in het parcours maar vakkundig 
opgelost door banekenner Kurt. Gino was 
wat op de sukkel met zijn wiel en dan met 
zijn gps. Dochterlief zal nog eens les moeten 
geven. Ook vermelden dat Ronny terug 
kwam aansluiten na de zeer zware periode 
die hij meemaakt. Hopelijk kan hij op de fiets 
zijn zinnen wat verzetten. Na 70 km werd er 
binnen gesprongen bij Bianca. 
Frank reed een rustige rit naar Lichtervelde. 
Gisteren genoeg geklommen. Steven zijn 
knie blijft opspelen zodat we wat rustiger 
aan deden op het laatste. Toch alweer 83 km 
gereden eer we gingen gaan aperitieven. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

WTC De Mandelvrienden 
8 mei 

Moederdagrit 
Vandaag Moederdag,  dus mochten de ritten 
niet te ver gaan zodat de mannen op tijd 
thuis zouden zijn voor de menu. 
Daniel nam zijn oude taak op zich om Danny 
te vervangen. En dat hadden de Orkaantjes 
meteen door want bij het passeren van het 
Hof van Cléve trok hij meteen de remmen 
dicht om daar te trakteren. Ik heb toch nog 
een tienbeurtenkaart was zijn ernstige 
repliek. Toen ze wat verder residentie Daniel 
voorbij reden was het hek helemaal van de 

 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZXGRnCYoPePG0hTRe8jHbtIyky2bDGJencnfn7qL30SeZgNaW_zrlSgMvBZlrjk9LqoPgByO-EpVPGBh-qId-MnIbK846PDOeRWDZpq6ebLAXBpewvXBn38FXCMYqYfQjGcZNOHD9op6-jqp3jXkjt8gD31DtTxAY6ybMVyQfrZF3yBDgjf2eJsVZL4TX8hc3c&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZVLi9WXlPrh-jK6UFZ8_y5cNlhP9S3yfOn_DAh5TIlcYEpWWwSPhMsIyVeyeEYk6WaVOaVsnnW6wW7pY0-97FaYVNyO-shIzxtlNp8Kps0jK864JGRbv-05ibRAgiMaZ9tRqLB_2V1zMD6tYhJoXXAxHTmkUuk9C8ioMAbyUktTe04OmXJKM0z9nz2q66ajrqLU9iTAJ66bnHVmSJ4WGEa2EK-TTaD5BhIPTlJGPUON6g&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4226708937368874&id=162206837152458&__cft__%5b0%5d=AZVLi9WXlPrh-jK6UFZ8_y5cNlhP9S3yfOn_DAh5TIlcYEpWWwSPhMsIyVeyeEYk6WaVOaVsnnW6wW7pY0-97FaYVNyO-shIzxtlNp8Kps0jK864JGRbv-05ibRAgiMaZ9tRqLB_2V1zMD6tYhJoXXAxHTmkUuk9C8ioMAbyUktTe04OmXJKM0z9nz2q66ajrqLU9iTAJ66bnHVmSJ4WGEa2EK-TTaD5BhIPTlJGPUON6g&__tn__=%2CO%2CP-R


17 
 

dam. Onzen Daniel toch... . Er werd rustig 
gepeddeld tot in Ouwegem waar Annemarie 
nog eens wat taart bovenhaalde om dan 
terug te zijn na 53 km. 
Kurt reed naar Kruiskerke een vlak ritje 
zonder noemenswaardige problemen. Altijd 
in voor een grapje onderweg natuurlijk. Zie 
foto. Na 56 km waren zij de eersten op het 
Bianca terras dat ondertussen baadde in de 
zon. 
Frank reed naar Dottenijs, met wat bultjes 
onderweg maar ook een heuse kasseistrook. 
De kasseikoning werd Patrick want hij bleef 
als enige de volle lengte op de stenen. Ivan 
onttroont. Plots zag Sylvie dat het gras aan 
de overkant groener was, ging de berm 
opzoeken en nam daarbij haar buurman 
mee, die als trouwe mountainbiker wel recht 
bleef op de keiharde bulten tussen de 
patatten. Kurt S krijgt nog een vermelding 
want alweer liet zijn Trek hem in de steek en 
moest hij bijna de ganse rit op de grote 
plateau overleven, gezien het parcours niet 
evident. Stefan, op hoogtestage in Spanje zal 
zich verkneukeld hebben. 
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WTC De Mandelvrienden 

14 mei   

9de Mandelvriendenrally 

De voorbereidingen en sfeerbeelden rally 

 
 

 

  

   

  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZVCswneP0eaFj0RMG3f071RrPiOPz0tncbYlMZJrMBXnghaiLIku42qVllNr2d59wNZjNqGmO_4Z_H1VykPmnzhe4ZJvUQ1-nf_XtdsYksMPkgg-ftwooP42j6j0V5IWoEwGDJDMijX-arHuWxVcLBZIAYSm1YJuZQ_Ie5Wv6-1-a7XdNxECwLBUuYZgLSCoz0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458
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WTC De Mandelvrienden 

26 – 29 mei   

Hemelvaartweekend : Mont Ventoux 

Vandaag de grote dag op het programma voor 13 Mandelvrienden.  

Op het programma de beklimming van de col de la Madeleine en de Mont Ventoux.  

Gecombineerd met nog wat Franse vlakke wegen een totaal van circa 125 km. Onze dubbele rechterhand 

Martine is al in de weer van 6 u deze morgen om ons een ontbijt te serveren waar geen enkele B&B aan kan 

tippen. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZVCswneP0eaFj0RMG3f071RrPiOPz0tncbYlMZJrMBXnghaiLIku42qVllNr2d59wNZjNqGmO_4Z_H1VykPmnzhe4ZJvUQ1-nf_XtdsYksMPkgg-ftwooP42j6j0V5IWoEwGDJDMijX-arHuWxVcLBZIAYSm1YJuZQ_Ie5Wv6-1-a7XdNxECwLBUuYZgLSCoz0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458
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Enkele sfeerbeelden van hun prestaties! 
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JUNI 2022  

 

WTC De Mandelvrienden 
4 juni   

Bedevaartrit 

Sinksenzaterdag is er traditioneel de bedevaart ritten 
naar Halle en Dadizele. 
Frank trok zich al om 4.30 u op gang om tijdig aan te 
komen in Halle. De Wakkense wandelaars werden net 
niet ingehaald mede door enkele rode lichten en een 
lekke band van Didier, die nochtans in recordtempo 
gewisseld werd door duivel-doet-al Martin. Eerst een 
lekker ontbijt, efkes naar de kerk en dan terug op de 
fiets om in stevige tred naar een terras te trekken in 
Strijpen. De cola smaakte bij de meesten. Suikers weet 
u wel. Dan terug de fiets op richting Bianca. Hier en 
daar werd er al eens een krampscheut gehoord maar 
toch kwam iedereen fit toe in Wakken. 
De Kurts en de Orkaantjes reden apart naar Dadizele 
om daar boete te doen. Ze kwamen wel samen op het 
terras in Dadizele toe. Op de terugweg was er nog een 
fotoshoot aan het Sterrebos in Rumbeke en dan werd 
halt gehouden in Lendelede waar de broodjes van ‘t 
mandelke, die reeds ‘s morgens vroeg bereidt werden 
door Saskia, geweldig smaakten. Van daaruit reden de 
Orkaantjes en de Kurts rustig samen naar Wakken. 
De zondagrit viel jammer genoeg in het water maar 
met respectievelijk 163 en ruim 80 km werd er de 

zaterdag toch een mooie afstand afgelegd. 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

WTC De Mandelvrienden 
 5 juni   

Kerselarerit met ontbijt 

Wegens donder en bliksem en overvloedig regenwater 

wordt de rit van vandaag afgelast. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZVTe1JCD-EvykAvBO2F3kZvZuhgUUusfdIvGumFBtbn6EJW8YWvsKBVDwolgrbh820vkJnA1fiPjMSPF8VUxINNuCZ56_gGgPHpGtA4silonbQBY7Ei8-0_iPQ3tJWHcukV4LQq8jswpgge8faV6hcVDuwwu6i0IfGPvgRDyB1uX1FHiI7HD6i-xE3PIZdSqvY&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4313407832032317&id=162206837152458&__cft__%5b0%5d=AZVTe1JCD-EvykAvBO2F3kZvZuhgUUusfdIvGumFBtbn6EJW8YWvsKBVDwolgrbh820vkJnA1fiPjMSPF8VUxINNuCZ56_gGgPHpGtA4silonbQBY7Ei8-0_iPQ3tJWHcukV4LQq8jswpgge8faV6hcVDuwwu6i0IfGPvgRDyB1uX1FHiI7HD6i-xE3PIZdSqvY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUIqzTS0kYWNAej22NBaPQBRUkKiYQ67m-Xr0N3-AhCaHaOXy2Fc9MCq8Wm-luV696hMxz3qZ830viR_Pa3w3RkVeDH-QiySzCcEdHUSBfAwknvKJpXiiddy1-pSbCKhKufTqTr_nC4rBuphwX0xthPmqCp_e4bZeT9Sbtd2fTNDU6z4QRLbvAVw9DZdCpyqw0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458
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WTC De Mandelvrienden 
 19 juni 

Ontbijtrit Mater 

Om 7 u deze morgen water gieten en de vroege vogels 
begonnen al te bellen of we wel gingen fietsen. Onze 
ontbijtrit moest sowieso doorgaan omdat alles 
gereserveerd was in de witte hoeve in Mater. 
Uiteindelijk om 7.15 na enkele belletjes en berichten 
werd unaniem beslist om met auto's naar Mater te 
rijden. Aan het kasteel om 8.30 u stonden toch 2 die-
hards fietsers die ondanks de buienradar toch wilden 
tot in Mater peddelen. En gelijk hadden ze, veel wind, 
een nat wegdek maar geen regen meer in de 
voormiddag. Was het een gewone zondagsrit geweest 
waren we misschien wel paraat geweest maar dit 
moest vroeg beslist worden door de vele inschrijvingen. 
En op dat moment was dit de juiste beslissing. Ondanks 
alles toch weer een super lekker ontbijt gekregen met 
alles erop en eraan. Echt een aanrader voor wie in de 
omgeving vertoeft. Hopelijk zondag eens leuk fietsweer 
zodat we weer in grote getale op pad kunnen. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

  

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZXxzpumVY54O-ycCZb5W-O-XSCRai_JigYBICmtIUjZOaCTe3RG0N8Xd9j_rvpZeGRaqF6v3gJCzBroQCl3JPKNhyZZrsvEWQoRz22fyxRLuDkrm1fXuAONyPzK4S6LAmCWchSPU9pWLkEQ5uViy0gjLfrYaLuHlA-QIfIN6G9OkhTYlWCNwFTk54Z7QsiZCRk&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458
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JULI 2022 

WTC De Mandelvrienden 
2 juli   

Dagrit voor de Kurts en Franks 

Zaterdag was er de dagrit voor de Franks en de Kurts. 
Kurt ging het Meetjesland gaan verkennen en had een 
rit van 120 km in petto. Iets te weinig voor de 
jonggepensioneerde garde achteraan de groep want 
Corry Konings werd gretig meegezongen op een 
bepaald ogenblik. Veel adem over precies die 
zeventigers. 
Bij de Franks was er ontgoocheling wegens de kleine 
opkomst. Te weinig voor een volgwagen en dus werd 
Martin vooruit gestuurd om hier en daar af te spreken 
voor een bevoorrading. Gouden kerel die niet genoeg 
kan bedankt worden. Het werd een mooie rit met 
beklimmingen van de rode- en zwarte berg, de 
Catsberg en de Monteberg. De Kemmel werd er niet 
meer bijgenomen wegens iets van Mario tempo en 
uitgebluste volgers. Na de rit van ongeveer 150 km 
werd er verbroederd bij bar Michel. 
Zondag gewone rit voor de 3 groepen.  
 
Frank trok naar Drongen waar er eigenlijk ook wel 
mooie plaatsjes te vinden zijn. Kurt deed een 'van 
Aertje' onderweg. Knie tegen het stuur, dan wat 
acrobatie om recht te blijven en wat bloed afvegen. Het 
belette hem niet om nog wat kopwerk te doen. In het 
terug keren aan het rusthuis in Dentergem verloor 
Ronny zijn plakaat. Er werd al gemompeld van iets als 
zijn kamer gaan bespreken... 
Kurt trok naar Lichtervelde. Bij de stop vond Jeepee een 
bloem die hij spontaan aan Ronny B schonk. Volgens 
Jose was dit een boerewormkruid. De verhalen liepen 
wat uiteen wie deze moest in zijn broek stoppen maar 
blijkbaar 'volgens sommigen ' was deze goed tegen 
muggen en andere insecten in de buurt. Altijd plezier 
met de gasten. 
 
De Orkaantjes reden eveneens naar Lichtervelde. Anne-
Marie had haar bergschoenen aangetrokken wegens de 
vele beklimmingen volgens de ene, voor haar 
omgeslagen enkel zat er dichter bij. Op de stop werd 
berekend hoeveel Westmalle Daniel al gedronken heeft 
in zijn leven. Een ruwe schatting kwam op 15512. Dat is 
een goeie 5000 liter. In elk geval nog ergens een oude 
foto gevonden die dit wel eens zou kunnen bevestigen. 
Voorts vertelde Anne-Marie ook dat ze mosselen was 
gaan eten maar ze waren niet open. De mosselen ee... 
Na de rit werd er nog heel wat afgelachen bij Bianca.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUC1TMSf_6X0EtoVK7U8Jo_gIz5s90N5dYdppEs4UcQp2nPBtKvhciRNafCEDqJjAJS3byIHa5o1k5JsBaVIm13BLUsseC2a6-tUDzJG-YscU8tS9ebo_bjmtRPYtrjR9gGgJbxRDjIsSxHXsHvj6ImbW4FobiSCxmCJoeJG4zDap_JHWbiwDtTe-7Q6oZabcs&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458
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WTC De Mandelvrienden 
9 juli   

Dagrit voor de Orkaantjes 

Zaterdag reden de Orkaantjes hun dagrit naar het 
kleine strand te Jabbeke. Een mooie rit die vooral in het 
teken stond van de pech van de familie Bekaert. Anne-
Marie haar batterij liet het regelmatig afweten en 
Stefan viel lek met een buitenband waar het haar al 
doorkwam. Nog te zwijgen van zijn materiaal die wat 
roest vertoonde na een tijdje in de regen. Na net 100 
km kwamen de 12 apostelen toe in de Baliekouter. 

 
 

 
 
 

WTC De Mandelvrienden 
31 juli   

Oorlogsrit 

Vandaag was het volgens Frank dag op dag 105 jaar 
geleden dat het Passendale offensief begon met enkele 
maanden later enkele honderdduizenden doden als 
resultaat. Daarom stond deze dag met rood aangestipt 
op de kalender om een rit naar Tyne Cot Cemetery te 
fietsen.  

De Orkaantjes waren au grand complet vertrokken om 
8 u. Verder dan Moorsele ging hun offensief niet. In 
Rumbeke werd wel halt gehouden voor een kleine 
herdenking op een terrasje. Toch 65 mooie kilometers 
gedaan. 

Ook de Kurts sneuvelden op het veld van eer met 
Passendale binnen handbereik. Ook zij hadden 65 km 
bij aankomst op het Bianca terras. Het moet gezegd, 
ondanks de verlofperiode was het terras goedgevuld 
met de groen-zwarte kleuren van onze club. 
Ondertussen werd er al fel gedebatteerd over een 
cursus kooklessen voor mannen blijkbaar.  

De Franks trotseerden wel de hevige tegenwind tot aan 
het oorlogskerkhof waar er even werd halt gehouden 
en efkes werd stil gestaan bij wat al deze mensen 
ondergaan hebben. Levende gps Frank wist zelfs dat 
het een hondenweer was toen de slag om Passendale 
begon. De rit werd hernomen met nog wat zijwind en 
een lekke band voor Mathias. Schijfremmen en dus was 
het bandeke leggen. Erna kon de groep genieten van de 
vele meewind kilometers om in duikvlucht het terras te 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZXbRz6KgvwiBjf0WUpMyLDCwj6Vh6dNNq1rQd3S-nvYEblwz-0MC44Ta6gF_bb591cY0FpKMvTlXIXNcfyiGqIsqgwpDgBa6cqGu3czGbSMjCsi2Ot2xhQsNHO4yeX2oI9-Y8HQXvmnfJaSEE3qjEv-9f5803RFTWGD-7XNiRJgU4dnEfGQTi-yKLMWR2wAdN4&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZXbRz6KgvwiBjf0WUpMyLDCwj6Vh6dNNq1rQd3S-nvYEblwz-0MC44Ta6gF_bb591cY0FpKMvTlXIXNcfyiGqIsqgwpDgBa6cqGu3czGbSMjCsi2Ot2xhQsNHO4yeX2oI9-Y8HQXvmnfJaSEE3qjEv-9f5803RFTWGD-7XNiRJgU4dnEfGQTi-yKLMWR2wAdN4&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458
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vervoegen. Kurt etaleerde zijn sterk uitgeruste benen 
om het snelheidsrecord aan te vallen maar Jerome reed 
hem voorbij zonder een kik te geven. Hij had niet door 
dat het snel ging. Een mooie rit van 80 km. 

 

 

AUGUSTUS 2022 

WTC De Mandelvrienden 
13 – 15 augustus   

3 daagse Fietsvakantie :  Boeschepe 

We zijn vertrokken op 3 daagse naar Boeschepe, goed voor ongeveer 450 km 
De driedaagse van de Mandelvrienden is van start gegaan onder een stralende zon. Tot in Dadizele kregen we 
gezelschap van nog enkele fietsers. Na een drankstop ter plaatse reden de 16 Mandelvrienden naar 
Boeschepe, waar er een boterham met wat streekproducten op de menu stond. Na het eten werd de groep 
gesplitst. 10 fietsers kozen voor de grote rit van 152 km, de overige 6 voor de rit van 105 km. Nico, de 
parcoursbouwer, had onmiddellijk een plugstreet voorzien met een lekke band voor Michéle. En warempel 
liep het weggetje dood. Terugkeren en de abdij van West-Vleteren opzoeken want deze lag op het parcours. 
Iedereen ging cola nemen tot de garçon er was. Het plaatselijke bier smaakte ons. Dan nog een tijdje gereden 
tot Hondschote, waar de cola vree smaakte. Van daaruit was het nog een 35 km tegen wind en wat Frans vlak 
tot we aankwamen in ons domein waar de 6 kortererit rijders ons warm ontvingen met water, cola, bier en 
ook nog een paar flessen Ricard die Christoff mee had. Ondertussen vertelde Filiep dat Kurt een lusje had 
gemaakt, ze gestopt hadden in de Helleketel waar er heel wat supporters aanwezig waren en dat ze alle 
valiezen al op ons kamer hadden gedragen. Een geslaagde eerste dag met een temperatuur van 35 graden en 
een briesje werd afgesloten met een koude vlees en vis schotel die geweldig smaakte. Nu nog een après en 
dan slapen in onze sauna zodat we morgen fris en monter op onze fiets geraken. 

 

 

  

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZWeJwUi-gjEZKF0xH0F4Kc6rbWguIOKa2TMzO2CXJ1-pqhU_lFJce-j-Ah7e5gWD9JxcDL0ZuQkagiqPMGBA59cGQ8FnI2hk1ElBS8tce6y-QZKlRkYxlJuqMTCtPxL06_DhW5daxfwMP2M3I1Yzra4b0QckxX27NJNlrXW_e6vU7g2YkCPmIN0b91ACgasMtc&__tn__=kC%2CP-R
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Enkele sfeerbeelden tijdens de fietsvakantie 
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WTC De Mandelvrienden 
28 augustus  

Zeerit 
Zeerit en dus iets vroeger op pad deze keer.  
Frank en Patrick trokken meteen de kop met een 
stevige zijwind in het nadeel. De wegkapiteins 
etaleerden hun stevige conditie, met volgende week 
ons clubkampioenschap in zicht niet echt een 
verrassing. Karim vond zelfs nog tijd om een grote 
tak van de baan te rapen zodat de groep zonder 
ongelukken kon passeren. Knap vakmanschap. In 
Wenduine konden we genieten van de levende 
verse boterkoeken van bakker Danny. In het terug 
fietsen werd door Kurt een groep plassende 
vrouwen opgemerkt. We hebben niets gezien riep 
hij hen luidkeels toe. Ondertussen vervingen Daan 
en Filip de kopmannen om er nog een koeske op te 
leggen. Opdracht van Ronny blijkbaar die nog op tijd 
wilde zijn voor z’n eigen verjaardagsfeestje. Gelukkig 
had Bianca ons nog opgewacht en zelfs kaas 
voorzien zodat we nog op adem konden komen op 
het Flandria terras. Merci alvast. We hadden 135 km 
in de benen.  
 
Kurt had 125 km voorzien voor zijn groep maar 
belde deze morgen ziek af. Gelukkig had hij zijn gps 
bestand doorgestuurd naar Gino en Jordi. Zij namen 
de groep op sleeptouw en met een paar kleine 
haperingen kwamen ze ongeschonden in Wenduine 
toe. Ook bij hen smaakten de boterkoeken. In het 
terugkeren was signaalgeefster Adriana er plots 
vanonder. Het gat geslagen en gps-gewijs alleen 
naar Wakken. Remco zou dit later op de dag in 
Spanje ook doen.  
 
De Orkaantjes reden onder leiding van Hilde, met de 
goedkeuring van de op de Stelvio rondtoerende 
Danny , naar het Donkmeer. Ook daar werden 
boterkoeken gegeten, speelde Filiep met de 
kleintjes mee in de zandbak en had Ann wel zin om 
ne keer te lekken. De leutige groep kwam na 72 km 
ook nog veilig in Wakken toe. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUvNojnWJ0yc6E7Z-o6ed1x5tglRangYwe24_GrFGSfW9LPPpr0UKiHa5AHWdy_TR9rvQMemfseHwfeAi1wSHbj-oDM2UuxAzhhsR4PIzlsdQyJ45gKniBamCbhQqtJlcNww_ZtjP25Aa9ALESOyDrz2zq3jXw6jbYNt2o7oaDYKq8DCGKDXrgq5sHrOuGqO8M&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458
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SEPTEMBER 2022 

 

WTC De Mandelvrienden 
3 september  

Kermiskoers 
Na een corona onderbreking van 2 jaar opnieuw ons 
clubkampioenschap. Goed weer, een mooie 
opkomst van 30 sportievelingen en veel supporter 
op post. Alleen de politie die aangevraagd was 
stuurde haar kat. Opendeurdag blijkbaar dus geen 
plichten te vervullen. De race is vlekkeloos verlopen 
en we kregen mooie winnaars. Ronny D won bij de 
Abrahams het pleit. Al heel vroeg was hij in de 
aanval gegaan en enkel Steven P zag hem nog terug. 
De jeugd was blijkbaar te overmoedig geweest in 
het begin en beste pijlen verschoten. Dries Rosseel 
werd uiteindelijk de jongeren kampioen na een 
verwoestende spurt. Tot grote ontgoocheling van 
Jordi, die zo niet in de voetsporen van vader Marc 
kon treden. Bij de dames was er een millimeter 
sprint die Adriana won voor Sylvie. 
Na de koers volgde nog een stevige après die door 
enkelen tot op het einde werd uitgezeten. Opnieuw 
een dag die mooi afgesloten werd bij Bianca dus. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

WTC De Mandelvrienden 
4 september  

Kermisrit 
Na de après gevolgen had op zondag was normaal te 
noemen. Van de langste feestvierders was enkel 
ondergetekende op post.  
De Orkaantjes reden richting de Kalkhove in 
Kanegem. Vertrouwd terrein voor enkelen. 
Onderweg veel randanimatie zoals een motortreffen 
en een oldtimer gebeuren tegen gekomen. Een 

 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUvNojnWJ0yc6E7Z-o6ed1x5tglRangYwe24_GrFGSfW9LPPpr0UKiHa5AHWdy_TR9rvQMemfseHwfeAi1wSHbj-oDM2UuxAzhhsR4PIzlsdQyJ45gKniBamCbhQqtJlcNww_ZtjP25Aa9ALESOyDrz2zq3jXw6jbYNt2o7oaDYKq8DCGKDXrgq5sHrOuGqO8M&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUvNojnWJ0yc6E7Z-o6ed1x5tglRangYwe24_GrFGSfW9LPPpr0UKiHa5AHWdy_TR9rvQMemfseHwfeAi1wSHbj-oDM2UuxAzhhsR4PIzlsdQyJ45gKniBamCbhQqtJlcNww_ZtjP25Aa9ALESOyDrz2zq3jXw6jbYNt2o7oaDYKq8DCGKDXrgq5sHrOuGqO8M&__tn__=-UC%2CP-R
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goeie 50 km was genoeg om erna te verbroederen 
de vele afwezigen. Het werd opnieuw een prachtige 
rit via Zwevezele en Wingene. 
Kurt is toch ook een echte krak in zijn vak van rit 
uitstippelaars Bedankt daarvoor. Stefan B kwam net 
terug van hoogtestage en eiste onderweg de 
hoofdrol op. Eerst bril verloren, dan de mais binnen 
voor een plasstop en dan nog eens een lekke band. 
3 keer wachtte de groep hem zonder morren op. 
Samen uit, samen thuis is niet voor niets ons motto. 
Er werd 66 km afgemaalt voor er kermisattractie 
was door onze club. 

 
 
WTC De Mandelvrienden 
18 september  

Fusierit georganiseerd door de Gemeente 

 
Dit jaar is WTC Oeselgem de verantwoordelijke om 
een rit uit te stippelen voor alle fietsclubs van groot 
Dentergem. Fietsclub Wakken, Dentergem en 
Oeselgem waren met grote getallen aanwezig; 
 
Voor de start werd er door de gemeente een gezond 
ontbijt aangeboden in zaal pax te Markegem. 
 
Dank zij ons bestuur kon ieder lid gratis aansluiten 
voor het gezond ontbijt. Waarvoor dank 
Daarna was er nog een drankje en een boterham 
voorzien 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUvNojnWJ0yc6E7Z-o6ed1x5tglRangYwe24_GrFGSfW9LPPpr0UKiHa5AHWdy_TR9rvQMemfseHwfeAi1wSHbj-oDM2UuxAzhhsR4PIzlsdQyJ45gKniBamCbhQqtJlcNww_ZtjP25Aa9ALESOyDrz2zq3jXw6jbYNt2o7oaDYKq8DCGKDXrgq5sHrOuGqO8M&__tn__=-UC%2CP-R
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WTC De Mandelvrienden 
25 september  

Extra rit naar Eine voor huldiging Prosper De 
Maeght 
 
Op het moment dat Remco naar de wereldtitel reed 
moesten wij onze tv verlaten om onze voorlaatste 
officiële rit te fietsen. De opkomst was nog redelijk 
gezien de omstandigheden maar toch besloten de 
Franks en Kurts om samen naar Eine te fietsen. We 
werden ter plaatse verwelkomt aan het standbeeld 
van Prosper De Maeght. Dit kwam omdat we 
uitgenodigd werden via Juul Desmet en de 
heemkundige kring van Wakken om op de dag dat 
dit beeld gevierd wordt in Eine, daar eens halt te 
houden. We werden verwelkomt door 2 toffe 
mensen die ons eerst de geschiedenis en ontstaan 
van het beeld vertelden en ons daarna trakteerden 
op 'kerkhofsop'. Het biertje uit de plaatselijke 
brouwerij Cnudde. Toch nog eens kort de uitleg 
doen van deze stop met de anekdote over Prosper. 
Prosper was in de jaren 1800 afkomstig van Wakken 
en naar Eine verhuisd. En toen het kermis was in het 
dorp zei zijn vrouw dat ze ging feesten met haar 
vriendinnen en dat Prosper op de voordeur moest 
letten. Maar het zou geen Wakkenaar zijn moest hij 
ook geen zin hebben in een feestje. Dus vees hij de 
deur uit, legde ze op zijne kortwagen en vertrok zo 
naar de kermis. Hij lette dus inderdaad op de 
voordeur. En deze dag wordt nog steeds gevierd 
met een stoet in Eine.  
Op de terugweg reed Frank nog lek, en werden we 
nog eens getrakteerd, maar dit keer op een 
plensbui. Jammer dat kopman Kurt deze rit moest 
missen wegens een positieve coronatest, die later 
vals-positief bleek.  
 
De Orkaantjes reden intussen naar Zeveren waar ze 
schuilden voor de regen en van de nood een deugd 
maakten door in het plaatselijke café een picon te 
nuttigen, 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUvNojnWJ0yc6E7Z-o6ed1x5tglRangYwe24_GrFGSfW9LPPpr0UKiHa5AHWdy_TR9rvQMemfseHwfeAi1wSHbj-oDM2UuxAzhhsR4PIzlsdQyJ45gKniBamCbhQqtJlcNww_ZtjP25Aa9ALESOyDrz2zq3jXw6jbYNt2o7oaDYKq8DCGKDXrgq5sHrOuGqO8M&__tn__=-UC%2CP-R
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OKTOBER 2022 

WTC De Mandelvrienden 
15 oktober  

Afsluitrit 
Het seizoen is in mineur geëindigd want wegens de 
regen niet kunnen fietsen. Maar de picon kon 
iedereen wel bekoren.  
Niet getreurd, het officiële seizoen is nu wel gedaan 
maar wie wil mag steeds afkomen om een ritje te 
doen op zondag.  

 

 
  

  

https://www.facebook.com/WTC-De-Mandelvrienden-162206837152458/?__cft__%5b0%5d=AZUvNojnWJ0yc6E7Z-o6ed1x5tglRangYwe24_GrFGSfW9LPPpr0UKiHa5AHWdy_TR9rvQMemfseHwfeAi1wSHbj-oDM2UuxAzhhsR4PIzlsdQyJ45gKniBamCbhQqtJlcNww_ZtjP25Aa9ALESOyDrz2zq3jXw6jbYNt2o7oaDYKq8DCGKDXrgq5sHrOuGqO8M&__tn__=-UC%2CP-R
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De winnaars van de wisselbeker wegkapitein seizoen 2021-2022 

 

 
 

Rijckoort Ronny 

 

 
 

Deleersnijder Franky 
 

 

   DIKKE PROFICIAT !!! 
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Afsluit van het seizoen met een frietmobiel 
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24/03/22 

 

Matteo 
Zoon van Klaas Venmans & Hanne Priem  

 

 
 

 
29/03/22 

 

Aiden 
Zoon van Nick De Soete & Daisy Carves 

 

 
 

 
10/08/22 

 

Camille 

Dochter van Elien De Soete en Matthijs Lecluyse 
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Dank aan onze sponsers 
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