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Uniek aanbod voor leden van WBV 

          
 

 
 
 

 

Partners WBV 

 

‐ Website: www.fietswijs.be 
‐ Gebruik de hashtag #fietswijs in 

jouw berichten op sociale media!  
‐ Volg Fiets Wijs! op facebook: 

www.facebook.com/pages/Fiets‐
wijs/1527943127433238?ref=hl 
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Recrea Nieuwsbrief 

Aanpassing tarieven voor niet clubleden in 2015 

Omdat Wielerbond Vlaanderen de sportclub de hoeksteen van het sociale 

sportgebeuren vindt en omdat er heel wat kennis vervat zit in een sportclub, wil 

Wielerbond Vlaanderen alvast de leden die niet zijn aangesloten bij een club een 

duwtje in de goede richting geven. Heb je er nooit aan gedacht om aan te sluiten bij 

een wielerclub uit jouw buurt? Naast de deskundigheid die je in de club kan vinden, 

kan je ook altijd samen trainen. Bij Wielerbond Vlaanderen zijn meer dan 500 

recreatieve clubs aangesloten en vinden meer dan 13.000 leden momenteel nog de 

weg naar de club niet. Voor meer informatie klik hier en kijk welke clubs je in jouw 

buurt kan vinden. Neem vrijblijvend contact met hen op. 

Naast het blijvend informeren over de voordelen om aan te sluiten bij een wielerclub, 

gaan we dus ook de tarieven voor leden die niet bij een club zijn aangesloten licht 

verhogen van 28 euro naar 30 euro voor individuele leden en van 33 euro naar 36 

euro voor families. Hiermee is de kous niet af. Wielerbond Vlaanderen zal nog 

initiatieven ondernemen om haar clubs hierin te ondersteunen. 

Leden van Wielerbond Vlaanderen die reeds bij een club zijn aangesloten, blijven de 

gekende tarieven betalen bij verlenging van hun vergunning voor 2015. Namelijk 28 

euro voor individuele leden en 33 euro voor familieaansluitingen. 

Ook tijdens de promotievergunning die we elke jaar begin september lanceren zullen 

deze nieuwe tarieven toegepast worden. 

 
 
 
 

Freddy de fietsenfluisteraar: uniek winteraanbod voor clubs 

Beste clubverantwoordelijke, 
 
Het Centrum Ronde van Vlaanderen heeft voor uw 
leden een buitenkans in petto. Tot het einde van het 
jaar stellen we een formule voor, waarin Freddy 
Maertens centraal staat. Hij treedt niet alleen op als 
gids bij uw museumbezoek, als volleerd 
fietsenfluisteraar ontsluiert hij ook de diepste geheimen 
van uw geliefde tweewieler. 
 
Als toetje krijgen alle leden van uw gezelschap een 
unieke drinkbus cadeau. 
 
Deze combinatie van museumticket, drinkbus en Freddy 
kost u amper acht euro per persoon. En op alles wat u 
die dag koopt in de shop krijgt u nog eens tien procent 
korting. 
 
Deze voordelen gelden voor groepen van 15 tot 40 
personen. Actie geldig tot 31 december 2014. Meer 
informatie via info@crvv.be of bel naar 055/33.99.33 
 
 
 

 

http://new.wiebovlaanderen.be/RECREATIE/Clubs/tabid/512/Default.aspx?C=Clubs&S=Recreatie


 

 

 

 

 
 

Met korting actief eropuit met uw vereniging naar fietsland Nederland?  

Dat kan bij Stayokay! 
 

Stayokay biedt overnachting en activiteiten in één. De 26 hostels liggen in een mooie omgeving, hebben een 
gezellige sfeer en zijn van alle gemakken voorzien. Voor welk hostel u ook kiest, service en gastvrijheid staan 
voorop. Veel locaties van Stayokay bieden een afgesloten fietsenstalling, goede fietsroutes en de 
mogelijkheid tot afspuiten van uw fiets.  
Bij Stayokay overnacht men in meerpersoonskamers met eigen douche en toilet. 
 
Profiteer van de samenwerking tussen de Wielerbond Vlaanderen en Stayokay en krijg 10 % korting in de 
Nederlandse hostels !* 
 
Boekt u voor minder dan 20 personen ? Boek dan online op www.stayokay.com en vul dan bij het maken van een 
reservering op de boekingspagina van Stayokay de speciale kortingscode in :  

Wiebo-2014 
Voor grotere groepen kunt u boeken via salesteam@stayokay.com 
*De korting is geldig in alle groene en kust en water hostels van 1 juli t/m 31 december 2014 
 

 

 
Graag tot ziens bij Stayokay ! 

 
 
 

Tips 
de Brabantse Wal ( Bergen op Zoom )  

Nederland/Belgische grens gebied ( Valkenswaard, Bergen op Zoom, Maastricht en Domburg ) 
de Wadden ( Ameland, Terschelling en Texel ) 

 de Veluwe ( Apeldoorn en Arnhem ) 
Friesland ( Heeg en Sneek )  
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Voordeel voor WBV-leden bij Stayokay



ALLEZ
ANDRÉ 28 JUNI - 23 AUGUSTUS 2014 | STADSARCHIEF IEPER

HET KOERSVERLEDEN

VAN IEPER IN BEELD

Fototentoonstelling in de Ieperse bibliotheek
organisatie: stadsarchief Ieper

� Stadsarchief Ieper | Weverijstraat 7 | 8900 Ieper
tel. 057 239 440 | katrien.goudeseune@ieper.be

Georges Vanhove tijdens de Grote Prijs de Beurs in de Menenstraat, 1943.
(Privécollectie)



 

 

 
 

 

Ontdek van 21 tot en met 24 augustus de provincie West‐Vlaanderen 

per fiets vanuit Roeselare. 

Ben je een fervente fietser of eerder iemand die zijn stalen ros af en toe bestijgt?  Met de verschillende parcours 

tussen minimaal 25 en maximaal 150 kilometer met een aangepaste lastigheidsgraad vind je dus zeker je gading. Het 

is tot vier dagen lang genieten van de Leiestreek, het Heuvelland, de Kust, het Brugse Ommeland, … 

Terwijl je fietst langs landelijke en fietsvriendelijke wegen, maak je kennis met de toeristische troeven van de regio’s 

en de gemeenten. Je komt voorbij idyllische plaatsen en vergezichten zo typerend voor West‐ Vlaanderen. We 

gunnen je een blik op het historische verleden en je proeft van het onvermijdelijke Bourgondische karakter van de 

West‐Vlaming, door de leuke haltes onderweg.  

De slotdag staat traditioneel in het teken van het gezin. Zo is het paradepaardje van dit vierdaagse fietsfeest de 

kinderfietstocht van 15 kilometer. Het parcours maakt gebruik van het uitgebreide fietspadennetwerk en van 

verkeersluwe wegen. Onderweg staat de kindvriendelijke animatie centraal en de kers op de taart is een heus 

kinderspeeldorp in Expo Roeselare.  

Naast de fietstochten op de weg zijn er op zaterdag 23 augustus en zondag 24 augustus toertochten voor de 

mountainbikers. Er is keuze uit verschillende afstanden, gaande van 25 tot 75km.  

De toertochten worden gekenmerkt door de vele landwegen, gecombineerd met boswegen en technische zones. 

Het hart van West‐Vlaanderen zal een ware ontdekking en beproeving worden voor de mountainbiker. 

Kortom ‘West‐Vlaanderens Mooiste’ mag niet ontbreken op jouw fietspalmares in 2014.  

Op www.westvlaanderensmooiste.be kan je terecht voor meer info over het evenement en voor leuke sfeerbeelden 

van de voorbije edities. 

 

Algemene info: 

Wenst u meer info betreft het evenement of heb je specifieke vragen? Hiervoor kunt u steeds contact opnemen met 

de sportdienst: Zuidstraat 3 – 8800 Roeselare. 

Tel: 051 26 23 67 – E‐mail: bleenknegt@roeselare.be 
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West-Vlaanderens Mooiste 
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Kalender 2014: tochten in de kijker en wijzigingen 

De Natuurvrienden Haasrode voegen naast hun VTT 
nog een rit op de weg toe aan de kalender onder de 
naam U. Scanini – Bart Swings Route. Dit alles zal op 15 
augustus plaatsvinden. 
 

15/08/2014 
Natuurvrienden Haasrode Toertocht 
VTT: 65‐55‐45‐30‐18 km. 
12003003 Wtc Natuurvrienden Haasrode Vzw 
Sporthal Haasrode, Milsestraat 43, 3053 
Haasrode 
VTT: 18 & 30 & 45 & 55 & 65 km. I&S: 08.00‐
10.30 
Info: yves.boghe@skynet.be, 0474/84 61 18.  
 

U. SCANINI ‐ SWINGS ROUTE 
110‐75‐25 km. 
12003003 Wtc Natuurvrienden Haasrode Vzw 
Sporthal, Milsestraat 43, 3053 Haasrode 
25 & 75 & 110 km. I&S: 08.00‐10.00 
Info: jan.daems3@telenet.be, 0473/84 34 01, 110 km 
onder politiebegeleiding.  

 

Beste wielervriend,

Ter gelegenheid van de festiviteiten rond de herinhuldiging van de Boskapel in Imde
organiseren wij een fietstocht voor wielertoeristen en bij deze nodigen wij
U en Uw fietsvrienden hier graag voor uit.

De tocht:
• Vanuit Imde (Boskapel) naar Buggenhout en terug dus ongeveer 70 km.
• Op donderdag 14 augustus met vertrek stipt om 14.00 uur aan de tent aan de Boskapel.
• Volledig begeleide groep van maximum 150 renners met volgwagen.
• Gemiddelde snelheid = 26-27.
• Degelijke bevoorrading in Buggenhout-Bos aan de Boskapel.
• Terug in Imde rond 17.30 uur waar het ‘14-18’ konvooi op dat moment ook aankomt!
• Ambiance gegarandeerd!
• Voor elke deelnemer is een degelijk geschenk voorzien namelijk
   een VWP race-binnenbandje (winkelwaarde = 6 euro).
• Inschrijven kan via Mail op van.assche@skynet.be of hugo.verjans@telenet.be.
• Kosten voor de verzekering: 2 euro ter plaatse (voor het vertrek) te regelen.

Succes en tot 14 augustus!
Jan Lagae

UITNODIGING



 
 
 
 

 
Wierbond Vlaanderen heeft een heel aantal communicatiekanalen ter beschikking om jouw tocht kenbaar te maken 
bij onze leden. De zomer‐ en de winterkalender gedrukt en op de website zijn bij zowat iedereen gekend, maar maak 
ook kennis met tal van andere mogelijkheden: facebook, Twitter en de digitale recreatieve nieuwsbrief van WBV. 
 

Facebook en Twitter 
Lever jouw digitale afbeelding aan en wij plaatsen die gratis op facebook en/of Twitter! Tijdens de week voorafgaand 
aan de organisatie wordt dit gecommuniceerd.  
 
Vergeet naast de afbeelding niet om wat extra informatie mee te geven. De deelnemende fietser kan op die manier 
waardevolle informatie te weten komen.  
 
Bijvoorbeeld: aan de hand van de staat van het parcours meegeven welk materiaal je aanraadt (bandenkeuze, druk 
in de banden), welke kledij raad je aan, zijn er afspuitstanden en of douches, is jouw tocht vrouwvriendelijk, wat 
kunnen de deelnemers verwachten bij de bevoorrading…  
 
Kortom wat is uniek aan jouw tocht en waarom moet men bij jullie komen fietsen? 
 
Stuur alles door naar mathieu.bruyneel@wielerbondvlaanderen.be. 
 

Digitale nieuwsbrieven recreatie en competitie 

Recreatie  competitie 

Naar 14.000 unieke adressen  
6 per jaar (om de 2 maand, eerste in januari)  

Naar 9.500 unieke adressen 
20 per jaar 

 

Formaat Quadri  specificaties  Tarieven clubs WBV  Tarieven derden 

Volledige pagina  266x180 mm  100 euro  400 euro 

Halve pagina  Liggend: 130x180 mm 
Staand: 266x90 mm 

50 euro  200 euro 

Vierde pagina  Liggend: 62x180 mm 
Staand: 130x87 mm 

25 euro  150 euro 

Deze prijzen zijn exclusief BTW. 

Een korting van 5% wordt toegekend bij het plaatsen van 2 advertenties. Bij 3 inlassingen wordt zelfs 10% korting 

verrekend. 

 
 
 
 

 
 

 

Volg WBV-recreatie op facebook en op Twitter 
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Promotionele ondersteuning Wielerbond Vlaanderen

 www.facebook.com/deechtewielerbond  

 @dewielerbond en gebruik de hashtag #dewielerbond 


