Clubblad 2018 - Algemene Info.
WTC De Vier Kronen is een wielerclub met recreatieve inslag voor dames en heren
wielertoeristen en is geregistreerd als VZW onder de naam Wielerteam Temse (verschenen
in B.S. 21/12/2001). De club is opgericht in 1991 en bestaat dit jaar dus 28 jaar.
Sinds 2006 zijn wij ook aangesloten bij de Vlaamse Wielrijders Bond met als
clubnummer 285 en in 2015 ondertekenden wij mee het online charter van Fiets Wijs !
Gegevens VZW :

Achterthof 29
9220 Hamme
IBAN : BE67 1241 4083 1887
BIC : BKCPBEB1BKB
BTW : BE 0476.648.595

Contact :

Van Gasse Thierry
GSM : 0486/45 18 91
E-mail : thierryvangasse@hotmail.com
Website : www.4kronen.be

Het Bestuur is als volgt samengesteld :
Voorzitter
Ondervoorzitter/Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Van Gasse Thierry
De Bruyne Franckie
Meersman Peter
De Pauw Ivo
Monnissen Patrick

Elke eerste vrijdag van de maand om 20u00 wordt in de Manège een
bestuursvergadering belegd waarop alle clubleden steeds van harte welkom zijn.

De BikeStore 2018.
In 2017 heeft WTC De Vier Kronen een samenwerkingsakkoord afgesloten met
fietsenwinkel De BikeStore, Krijgsbaan 67 te 9140 Temse.
In het kader van de start van een nieuw luik van 3 jaar met nieuwe wieleroutfits, nieuwe
feel&look en hernieuwde sponsorpakketten vonden we het logisch en opportuun om met een
fietsenwinkel uit de buurt de verschillende samenwerkingsmogelijkheden te bekijken.
Dit resulteerde in een actieve samenwerking voor de periode van drie jaar. Alle leden van
De Vier Kronen krijgen bovendien een korting van 15% op alle fietsen, onderdelen en
accessoires. Deze korting is enkel geldig voor de leden zelf en niet voor vrienden en familie.

In De BikeStore kan u terecht voor de aankoop van uw nieuwe fiets, maar ook voor het
herstellen en onderhoud van uw favoriete tweewieler, zij het nu een racefiets, mountainbike,
stadsfiets of een e-bike. Tevens biedt men u hier een ruim aanbod aan accessoires, kledij,
fietsschoenen, helmen, brillen, sportvoeding, enz…
Boek uw herstelling nu, 24/24, 7/7 op website www.DeBikeStore.com
Alle dagen geopend van 10u – 12u en van 13u – 18u30
Op zaterdag van 10u – 17u, Zondag gesloten.
De BikeStore, Krijgsbaan 67, 9140 Temse
Tel. (03)771.95.46 - BTW BE0881473741
www.DeBikeStore.com – www.facebook.com/DeBikeStore - info@DeBikeStore.com
De BikeStore, uw fietsplezier, onze zorg.

Gewijzigde e-bike reglementering 2018.
Wie in clubverband bij WTC De Vier Kronen wenst te rijden met een e-bike, een fiets
met elektrische ondersteuning, moet hiervoor de toelating aanvragen bij het bestuur, met
voorlegging van de technische specificaties van de fiets.
Als e-bikes (en ook speedbikes) enkel trapondersteuning bieden is er volgens de
huidige wetgeving geen specifieke verzekering meer nodig. Al onze leden hebben dan alvast
automatisch deze dekking via de bestaande VWB-polis. Ook voor elektische fietsen met een
zogenaamde ‘garageknop’ (tijdelijk autonoom tot max. 6 km/u) geldt deze polis.
Indien de fiets echter autonoom kan werken (dus zonder te trappen) is een specifieke
motorrijtuigenverzekering nodig. Deze fietsen hebben een eigen reglementering en andere
verplichtingen qua rijbewijs, nummerplaat, helmdracht, plaats op de weg, …
Het clublid is dan bij wet verplicht tot het afsluiten van een gepaste
aansprakelijkheidsverzekering, op zijn eigen kosten, met voldoende dekking naar de overige
clubleden toe. Enkel indien aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan kan het bestuur
hiervoor haar toelating verlenen.
Het clublid moet tevens uitdrukkelijk akkoord gaan om in gelijk welke groep het
tempo niet op te drijven. Bij herhaald overtreden van deze regel zal de toelating door het
bestuur worden ingetrokken.
Clubleden die met elektrische ondersteuning fietsen mogen, net als de andere leden,
intekenen op het rittenblad maar komen niet in aanmerking voor het kampioenschap.
Daar dit alles nog vrij nieuwe materie is, met de regelgeving nog in volle evolutie, zal
het bestuur jaarlijks het elektrisch rijden in groep evalueren en daar waar nodig bijsturen.

Inscannen voor een VWB-toertocht kan nu ook gewoon met de identiteitskaart !

Fiets Wijs !
‘Fiets Wijs’ is een sensibiliseringscampagne gesteund door de Vlaamse Overheid die de
actieve fietsers aanzet om milieuvriendelijk, veilig en hoffelijk te fietsen. Fietsen is een enorm
mooie sport maar het moet voor iedereen aangenaam blijven. Alleen als de wielertoeristen wijs
genoeg fietsen verdwijnt de negatieve perceptie van de ‘wielerterrorist’ uit het straatbeeld.
In 2015 heeft ook onze wielerclub het online charter van de campagne ondertekend en
zich zo geëngageerd in haar programmapunten. Gecombineerd met de Tien Geboden van de
wielertoeristen en bikers behelst het ondertekende charter volgende punten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik draag zorg voor het milieu, gooi geen afval of verpakkingsmateriaal op de
openbare weg en zorg niet voor overlast door lawaai
Ik fiets hoffelijk en heb respect voor andere weggebruikers
Ik fiets assertief, niet agressief. Ik communiceer met respect naar andere
weggebruikers toe
Ik ben goed zichtbaar en hoorbaar in het verkeer
Ik ken en hou me aan de verkeers- en voorrangsregels
Ik fiets veilig en draag als wielertoerist altijd een helm
Ik pas mijn snelheid aan de verkeers- en weersomstandigheden aan
Ik ben extra alert wanneer ik in groep fiets
Ik zal mijn fiets zal reglementair uitrusten en goed onderhouden
Ik neem geen onnodige risico’s
Ik fiets alleen waar en wanneer het geoorloofd is
Ik onthoud me volstrekt van enige vorm van doping

Links :

www.dopinglijn.be
www.sportwijs.be
www.fietswijs.be

Wijs fietsen begint bij jezelf !!!

HUIDHOUDELIJK REGLEMENT 2018.
1. Wielerclub WTC De Vier Kronen voor recreatieve dames en heren wielertoeristen werd
opgericht in februari 1991 en is geregistreerd als VZW onder de naam Wielerteam
Temse, Achterthof 29 te 9220 Hamme. De statuten van deze VZW werden gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2001. BTW : BE 0476.648.595.
Bankinformatie : IBAN : BE67 1241 4083 1887 – BIC : BKCPBEB1BKB.
2. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in november na beëindiging van het
wielerseizoen is het belangrijkste en hoogste gezagsorgaan van de club. Tot haar
bevoegdheid behoren de verkiezing van een nieuw bestuur, het goedkeuren van de
rekeningen, het ontlasten van de aftredende bestuurders over het voorbije clubjaar, het
wijzigen van de statuten, de uitsluiting en de aanvaarding van leden, … Afwezige leden
dienen zich neer te leggen bij alle beslissingen die op deze vergadering genomen worden.
3. Andere agendapunten op deze algemene ledenvergadering zijn de evaluatie van het
afgelopen seizoen en een vooruitblik naar het nieuwe, geplande activiteiten en suggesties
of nieuw genomen initiatieven voor het komende kalenderjaar en de gewaardeerde input
van onze leden via de vragenronde. De statuten en de boekhouding kunnen op
eenvoudige aanvraag door elk lid geraadpleegd worden op de zetel van de VZW.
4. De lidgelden, samen met eventuele borgsommen, worden geïnd na het afsluiten van het
wielerseizoen, ten laatste tegen 30 november, door overschrijving van het
verschuldigde bedrag op de bankrekening van VZW Wielerteam Temse (zie paragraaf 1).
5. Voor de aanvang van het wielerseizoen wordt een extra Ledenvergadering belegd
waarop een algemeen overzicht wordt gegeven van de financiële situatie, bestelde kledij
kan worden opgehaald en alle aanwezigen via het nieuwe Clubblad en de ingesloten
kalender worden geïnformeerd over het op stapel staande wielerseizoen en de geplande
clubactiviteiten. Het seizoen start steeds het eerste weekend van maart en eindigt het
derde weekend van oktober met de Kroegentocht.

6. Sinds vorig seizoen draagt de club een nieuwe wieleroutfit uit de kledinglijn van GC
Cycling. Het kledingpakket omvat : twee koerstruien met KM, één trui met LM, twee
korte koersbroeken, één 3/4 broek met beenwarmers of één lange broek naar keuze, en
één windtex body. Deze wieleroutfit wordt gratis aan onze leden aangeboden dankzij de
uiterst gewaardeerde inbreng van hoofdsponsor DEA Ramen en van medesponsors
GC Cycling, Kurt Pauwels, Filip Van Walle en Wielercomite Steendorp.
7. Indien gewenst kan via een jaarlijks gezamenlijk inkoopprogramma aanvullende
teamkledij zoals een wintervest of team-accessoires zoals sokken, handschoenen,
schoenovertrekken, enz … bijbesteld worden aan de geldende fabrieksprijzen. Indien
deze kledij later apart moet bijbesteld worden geldt een toeslag van 15%.
8. Het lidgeld bedraagt 75,- euro per jaar. In dit bedrag is de aansluiting en de
sportverzekering bij de VWB ter waarde van 30,- euro inbegrepen. Koppels met hetzelfde
domicilie-adres betalen voor het tweede lidmaatschap slechts 45,- euro per jaar.
9. In 2017 werd door de leden 3 jaar lidgeld betaald ter overbrugging van het benodigde
kapitaal voor de aankoop van de nieuwe teamkledij. Ter compensatie is er in 2018 en
2019 geen lidgeld meer verschuldigd.
10. Verschillende ziekenfondsen betalen minstens een gedeelte van het lidmaatschap bij de
VWB terug. Het ondertekende attest voor de mutualiteit kan gedownload worden via de
VWB-website mits opgave van je login en paswoord. Je kan ook als vanouds een blanco
attest opvragen bij de mutualiteit en door het bestuur laten invullen.
11. Wie nieuw lid wil worden mag ter kennismaking een drietal proefritten met de club
meefietsen. Tijdens deze proefperiode is hij/zij niet verzekerd. Bij een positieve
evaluatie door het bestuur en na overschrijving van lidgeld en waarborg ontvangt het
nieuwe lid zijn fietskledij en worden het lidmaatschap en de verzekering geactiveerd.
12. De waarborg voor de clubkledij voor nieuwe leden bedraagt 120,- euro. Dit bedrag
blijft tijdens de volledige aansluitingsperiode van het lid op de clubrekening staan als
borgsom (zie ook paragraaf 13 en 14).
13. Elk lid moet per clubkampioenschap aan minstens 20 volledige ritten deelnemen anders
dient de borgsom voor de kledij opnieuw te worden betaald. Het bestuur kan hierbij leden
delibereren die daar omwille van medische of praktische redenen aanspraak op hebben.
14. Bij uittreding uit de wielerclub krijgen de afscheidnemende leden hun borgsom
terugbetaald indien zij tijdens hun laatste seizoen minstens 20 ritten gereden hebben.
15. WTC De Vier Kronen heeft één eigen organisatie, de VWB Semiklassieker Memorial
Rudy Peerens, georganiseerd op de vierde zondag van mei, waar alle clubleden geacht
worden aan mee te werken. Op de zaterdag en de zondag van de Memorial zijn geen
ritten voorzien en wordt van alle leden verwacht dat ze zich mee inzetten voor de
club. Alle medewerkers mogen intekenen op het rittenblad en nemen op zondag ook
gratis deel aan de georganiseerde lunch.
16. Vanaf 2018 vervalt het bestaande puntensysteem. Alle toertochten en clubritten die
opgenomen zijn in de kalender krijgen dezelfde quotering (1 rit) voor de opmaak van het

clubklassement, ongeacht de classificatie of de afstand. Voor deelname aan eigen
organisaties aangeduid als Categorie.2 (Scherpenheuvel, Gendron, Paliseul, Brugge,
Familiefietstocht en de Zwalmrit) wordt een bonusrit toegekend en krijg je dus een
dubbele quotatie (2 ritten). Om deelname aan deze eigen organisaties verder te
stimuleren wordt op die dag de clubrit van 13u30 afgeschaft. Wie blijft overnachten bij
de Ardennenritten in Gendron en Paliseul mag ook intekenen voor de zondagrit.
Ritten, niet opgenomen in de clubkalender, tellen ook niet mee voor het clubklassement.
17. Om een rit te valideren dienen de aanwezige leden de volledige rit mee te rijden met de
groep en na de rit in te tekenen op het rittenblad. Individuele ritten komen dus niet in
aanmerking en bij overtreding van deze regel mag er niet ingetekend worden. Intekenen
voor een ander lid kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden, uitgevoerd door een
bestuurslid of met goedkeuring van het bestuur. Leden die zich tijdens ritten of
evenementen, georganiseerd door de wielerclub, verdienstelijk stellen mogen met
goedkeuring van het bestuur intekenen op het rittenblad.
18. Alle ritten worden steeds gezamenlijk afgewerkt. De snelheid van de groep zal, zowel op
zaterdag als op zondag, steeds worden aangepast in functie van de aanwezige clubleden.
Bij pech stopt en wacht de ganse groep om vervolgens samen de rit verder af te werken.
19. De zondagritten worden altijd in één groep afgewerkt. In de mate van het mogelijke en
bij minimum 15 aanwezige clubleden wordt een volgwagen voorzien.
20. De zaterdagritten worden in twee groepen afgewerkt, een tempogroep en een toergroep.
De toergroep vertrekt 5’ later dan de tempogroep en wordt steeds begeleid door een of
meer ritverantwoordelijken die, indien nodig, de afstand en/of de snelheid van de rit
zullen bijsturen in functie van de aanwezige clubleden. Elkeen die met deze toergroep
meerijdt dient zich hieraan aan te passen.
21. Eigen organisaties zoals de Ardennenritten in Gendron en Paliseul, waar heel wat te
klimmen valt, worden in 2 groepen gereden, weliswaar op hetzelfde parcours. De
volgwagen, indien aanwezig, volgt bij de tweede groep. De organisatoren zorgen voor
parcourskennis in elk van de 2 groepen.
22. Bij de tempogroep mag er tijdens de laatste 20 km van de rit niet meer gekoerst worden
om de veiligheid van de groep te vrijwaren en om er voor te zorgen dat gezamenlijk
aangekomen wordt. Als er gekoerst wordt mag dit enkel door halverwege de rit een vrij
stuk in te lassen met aanduiding van een vooraf afgesproken stopplaats. Het hoe en
waar wordt samen afgesproken door de aanwezige ritverantwoordelijke(n) met de
kopmannen van dienst die de rit uitstippelen. Op deze vooraf afgesproken stopplaats
wordt effectief gestopt en gewacht tot iedereen weer is komen aansluiten. Vandaar
wordt dan de rit in één groep verdergezet.
23. De aanwijzingen van de ritverantwoordelijken, die door het bestuur aangesteld zijn,
dienen door alle clubleden te worden opgevolgd. Overtredingen hiertegen en tegen
paragrafen 21 en 22 worden gesanctioneerd met schrapping van het rittenblad.
24. Leden die minstens 35 ritten rijden en die tevens meehelpen aan de Memorial R.
Peerens nemen gratis deel aan het etentje bij de kampioenenhuldiging.

25. Voor de aanduiding van de rittenkampioen wordt een algemeen klassement opgemaakt
aan de hand van het aantal gereden ritten gevolgd door het aantal afgelegde km. Het
Flandrien klassement wordt vanaf 2018 afgeschaft.
26. Voor de aanduiding van de algemene clubkampioen wordt op het einde van het
clubseizoen een tijdrit georganiseerd waar alle leden mogen aan deelnemen. Indien
iemand terzelfdertijd als algemeen clubkampioen en als rittenkampioen eindigt, mag de
tweede in het rittenklassement de uitgereikte trofee in ontvangst nemen.
27. De algemene clubkampioen en de rittenkampioen van de ploeg worden gehuldigd op het
seizoens-afsluitend gezellig samenzijn in november. De twee celebranten nemen het
daarop volgende jaar gratis deel aan de etentjes bij deze organisaties : familiefietstocht,
kroegentocht, kampioenenhuldiging en winterwandeling.
28. Uit hoofde van het lidmaatschap bij onze club engageert elk lid zich om in groep zowel
als individueel het volste respect en waardering te tonen voor onze sponsors door op
alle clubevenementen, clubritten en VWB-toertochten doorheen heel Vlaanderen steeds
onze nieuwe wieleroutfit te dragen. Voor de veiligheid is het dragen van een valhelm
verplicht, op straffe van schrapping van het rittenblad.
29. Alle leden kunnen een VWB-gezinsaansluiting bekomen zodat het volledige gezin kan
genieten van de sportverzekering, die naast fietsen en biken ook aanvullende conditie
bevorderende sporten zoals joggen, fitness, zwemmen, wandelen, atletiek en turnen dekt.
30. De clubleden zijn verzekerd 24/24u, 7/7d (BA, LO, Rechtsbijstand) voor alle
georganiseerde en privé ritten, trainingsritten, chronoritten, enz... (ook in het buitenland)
met racefiets, mountainbike, gewone fiets, E-Bike, ligfiets, tandem of driewieler.
31. Wie in clubverband wenst te rijden met een E-Bike, een fiets met elektrische
ondersteuning, moet hiervoor de toelating aanvragen bij het bestuur, met voorlegging
van de technische specificaties van de fiets. Het clublid moet tevens uitdrukkelijk
akkoord gaan om in gelijk welke groep het tempo niet op te drijven. Bij herhaald
overtreden van deze regel zal de toelating door het bestuur worden ingetrokken.
Clubleden die met elektrische ondersteuning fietsen mogen, net als de andere leden,
intekenen op het rittenblad maar komen niet in aanmerking voor het kampioenschap.
32. Alle VWB-leden en hun aangesloten gezinsleden genieten gratis fietsbijstand bij pech
onderweg voor alle types van fietsen, inbegrepen E-bikes en Speedbikes, en voor alle
recreatief-, sportief- en woon-werkverkeer. Bij pech bel je het gratis noodnummer
0800-787.62, geef je naam, postcode en VWB-lidnummer op en het adres waar je met
pech staat. Binnen 30 minuten krijg je dan bijstand van een wegenwachter.
33. Bij ongeval dient zo spoedig mogelijk iemand van het bestuur te worden verwittigd. De
ongevalsaangifte is te downloaden van de VWB-website (onder hoofdstuk Verzekering)
en dient volledig ingevuld (ook met medisch getuigschrift ondertekend door de
dokter) binnen de 48 uur bezorgd te worden aan een bestuurslid.
Temse 02/12/2017
Het bestuur wenst iedereen een sportief en ongevallenvrij seizoen toe !

Overzicht Kampioenen 2018.
JAAR

KAMPIOEN

AANTAL RITTEN

1991

DE BELEYR LUC

44

1992

COOLS MARTIN

46

1993

WITTOCK WERNER

51

1994

BRIJSSINCK CHRIS

49

1995

WITTOCK WERNER

50

1996

VAN HOYE ROGER

57

1997

THIERENS FRANKY

58

1998

VAN GEERTSOM ANDRE

62

1999

VAN GEYT ERWIN

60

2000

MICHIELSEN EUGENE

55

2001

COOLS MARTIN

56

2002

BOLLAERT JOHAN

62

2003

MICHIELSEN EUGENE

60

2004

MEERSMAN PETER

56

2005

DE PAUW IVO

64

2006

MICHIELSEN EUGENE
EERSTE VIER KRONEN - KEIZER

61

2007

DE PAUW IVO

59

2008

DE PAUW IVO
TWEEDE VIER KRONEN - KEIZER

61

2009

DE PAUW IVO

59

2010

DE PAUW IVO

64

2011

TIJDRIT - VAN HOEYLANDT DANNY

ALGEMEEN – DE PAUW IVO – 61

2012

TIJDRIT - BRYSSINCK EDY

ALGEMEEN – DE PAUW IVO – 63

2013

TIJDRIT - POLFLIET MARNIC

ALGEMEEN – VAN MIEGHEM RAF – 66

2014

TIJDRIT - QUASTERS JAYMY

ALGEMEEN – VAN MIEGHEM RAF – 63

2015

TIJDRIT – BATENS DIRK

ALGEMEEN – VAN MIEGHEM RAF – 70
DERDE VIER KRONEN – KEIZER

2016

TIJDRIT – DE WOLF KRISTEL

ALGEMEEN – VAN MIEGHEM RAF – 63

2017

TIJDIT – FARESYN RAOUL

ALGEMEEN – VAN MIEGHEM RAF – 65

Onze Vier Kronen Keizers.
MICHIELSEN EUGENE
DE PAUW IVO
VAN MIEGHEM RAF

Leden van het eerste uur.
AUDENAERT PATRICK
BRYSSINCK EDY
SMET DANNY

Fiets Wijs !

Beste leden,
Via deze weergave in ons clubblad willen wij nogmaals de toffe sponsors
bedanken die de creatie van onze nieuwe teamkledij mogelijk hebben gemaakt.
Uit hoofde van het lidmaatschap bij WTC De Vier Kronen engageert eenieder
van u zich om in groep zowel als individueel uw volste respect en waardering te
tonen voor onze sponsors door op alle clubevenementen, clubritten en VWBtoertochten doorheen heel Vlaanderen steeds deze nieuwe wieleroutfit te dragen.
Door onderweg een voorbeeldig en veilig fietsgedrag tentoon te spreiden
kunnen wij onze sponsors en onze club extra in een positief daglicht plaatsen.

Hoofdsponsor

www.dearamen.be

Uw specialist in het Waasland

Heeft u een nieuwbouwproject of gaat u renoveren ?
Wilt u de ramen en deuren zelf plaatsen of liever het werk over laten aan een
vakman?
DEA Ramen en deuren levert maatwerk ramen en deuren in Aluminium en PVC en
adviseert u graag.

Reeds 10 jaar ervaring
DEA ramen en deuren staat met al zijn ervaring garant voor
•

Duurzame kwaliteit

•

Persoonlijk advies

•

Begeleiding
Voor ieder wat wils

Heb je handige vingers, de tijd en zin om jouw ramen en deuren zelf te plaatsen?
DEA helpt je hierbij en voorziet in de nodige ondersteuning en een persoonlijke op
maat gemaakte begeleiding.
Wil je de plaatsing liever overlaten aan een vakman? Dan biedt DEA u het
totaalpakket van levering en plaatsing aan.

DEA ramen en deuren kiest voor de beste producten, daarom worden de ALU ramen
en deuren geproduceerd door Reynaers en de PVC ramen en deuren door Veka.
•

Energiebewuste constructies van ramen en deuren

•

Duurzame kwaliteit met uitstekende garantiecondities

•

Veilige, kindvriendelijke en inbraakwerende constructies

Maatschappelijke zetel
DEA RAMEN – KODISI BVBA

Tel

+32 (0)3 344 94 88

Beekstraat 31

E-mail

info@dearamen.be

B-9140 Temse

BTW

BE 0849 859 560

Medesponsor

GC Cycling is your teamwear brand!

GC Cycling staat garant voor hoogwaardige fietskledij van Italiaanse makelij met
uitgesproken modieuze designs.
Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen, kunnen we producten aanbieden
waarmee zelfs de meest veeleisende en modieuze fietser urenlang in het zadel kan zitten!

100% in house opvolging: van ontwerp tot productie.
Onze grafische afdeling maakt unieke en onderscheidende ontwerpen op basis van de door
u aangegeven suggesties, logo's en kleuren. Er is geen enkele beperking qua aantal kleuren.
Correcte maatbepaling door het afleveren van pasmaten aan uw team: beschikbaar van
kindermaten tot 5XL.

Waarom kiezen voor GC Cycling teamkledij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede prijs-kwaliteitsverhouding
100% ontwerp en productie in Italië
Ruime keuze aan stoffen en verschillende vormen van afwerking.
Geschikt voor competitie- en toeristenclubs
Volledig uniek en eigen design mogelijk
Volledige collectie pasmaten van kindermaten tot 5XL beschikbaar
Diverse accessoires beschikbaar.
Geen verborgen kosten
Levertijd: 6 tot 8 weken
Geïnteresseerd? Contacteer ons voor een vrijblijvende en gepersonaliseerde offerte via mail
aan info@gc-cycling.be of telefonisch op het nummer 0473/86.34.36
GC-Cycling – bezoekadres Haverheidelaan 13A, 9140 Temse

Medesponsor

Schilders met kleur- en stijladvies
Kleuren maken uw woning sfeervol en bepalen de stijl van uw interieur. Wij willen
een interieur creëren waarin u zich thuis voelt.
Dit kan een afgebakende opdracht of een totaalrealisatie zijn. Uw mening, ons
vakmanschap en een ruime keuze aan kwaliteitsvolle producten maken dit mogelijk.
U kan hierbij rekenen op een verzorgde uitvoering en een correcte service.
Architecten vinden in ons de juiste partner. Met kennis van de nieuwste trends, oog
voor een verfijnde afwerking en een absolute voorkeur voor correcte afspraken, zijn
we de geknipte aannemer om met u samen te werken.

www.kurtpauwels.be
Maatschappelijke zetel
KURT PAUWELS BVBA

GSM

+32 (0)478 53 96 50

Stuurstraat 152

E-mail

kurt@kurtpauwels.be

B-9120 Beveren-Haasdonk

BTW

BE 0810 270 395

Medesponsor

Voor al uw vloer- en tegelwerken
Specialisaties
•

Plaatsen van wand- en vloertegels

•

Vloeren in natuursteen – graniet – marmer – blauwe hardsteen

•

Chapewerken

•

Opritten

Maatschappelijke zetel
VAN WALLE FILIP

GSM

+32 (0)475 84 49 81

Brandstraat 70

E-mail

filip.van.walle@pandora.be

B-9100 Sint-Niklaas

BTW

BE 0593 959 506

Medesponsor

Sponsor uit sympathie

Clublokaal

QC Stables is een unieke accommodatie in een prachtige omgeving, goed
bereikbaar in het centraal gelegen Sint-Niklaas.
QC staat voor Quality and Confidence, kwaliteit en vertrouwen is ons hoogste
streefdoel. We beschikken over high-end faciliteiten en leveren een full-service
pensionstalling met alle comfort. We geven privélessen op maat van de ruiter, van
beginnende ponyruiter tot gevorderde wedstrijdruiter. Voor elk niveau hebben we een
gekwalificeerde instructeur/ instructrice. Ook menlessen maken deel uit van ons
pakket. Daarnaast concentreren we ons op het wedstrijdklaar maken van jonge
dressuurpaarden (van zadelmak maken tot uitbrengen op wedstrijd).
Zowel voor bedrijf als particulier bieden we Equicoaching aan. Bovendien
organiseren we bij QC Stables jaarlijks wedstrijden en events voor verschillende
disciplines (zie onze kalender). Iedereen is welkom in onze gezellige bar en in het
knusse Zebra Café. Bovendien beschikken we over een multifunctionele
evenementenzaal die zowel kan ingezet worden voor familiefeesten als zakelijke
vergaderingen, uw evenement op maat.
QC STABLES

Pensionstalling en lessen :

Beeldstraat 15

Tel +32 (0)3 777 63 77

B-9100 Sint-Niklaas

of info@qcstables.com
Cafetaria :

Tel +32 (0)3 777 28 81

Het knusse Zebra Café brengt gezelligheid en schwung in al uw feestjes

