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Speech voorzitter Rudi 
Lippens en lid Peter Colman 
Nieuwjaarsreceptie zaterdag 11 januari 2020 om 20.00 
uur in Hof ter Mude 

Rudi Lippens 
 
Beste vrienden, 
 
eerst en vooral in naam van het bestuur aan iedereen onze beste wensen, een gelukkig, 
sportief maar vooral een gezond 2020.  2019 was een bijzonder jaar voor het Casino Team, 
we hebben immers met z’n allen ons 50-jarig bestaan gevierd ... en of we gevierd hebben: 
een schitterende BBQ, een fandag met een grote opkomst, enzoverder.  Dit zijn slechts een 
paar activiteiten maar er was nog zoveel meer.  We hebben de hoogtepunten van 2019 
voor jullie in beeld gezet zo dadelijk kunnen jullie hier nog eens van nagenieten. 
 
Beste teamgenoten, 
 
het Casino Cycling Team Knokke zit in een flow.  Toen ik hier exact één jaar geleden jullie 
met trots kon vertellen dat we 997 leden hadden, dacht ik..., dit is wellicht een record voor 
de geschiedenis.  Welnu niks is minder waar, we hebben 2019 afgesloten met een 
ledenaantal van zo maar liefst 1170!  En ja... als het een geruststelling mag zijn, we zijn met 
voorsprong nog steeds de allergrootste.	
 
Maar zoals jullie allemaal weten is dit nu niet en ook morgen niet onze doelstelling.  Ons 
doel is jullie het allemaal zo aangenaam mogelijk te maken onder het motto: “Niet de 
grootste maar wel de mooiste!”.  Vanuit het bestuur waken we erover dat de werking zo 
optimaal mogelijk verloopt en het belangrijkste element blijft het sportieve, de 
ontspanning, de kameraadschap en vooral de teamspirit.  Iedereen moet zich goed en 
thuis voelen bij ons.  Ondanks het feit dat we met zoveel meer zijn hebben we in 
vergelijking met vorig jaar de helft minder valpartijen gekend.  Dit heeft niet alleen met de 
organisatie te maken maar in de allereerste plaats het schitterende werk van onze 
wegkapiteins en hun assistenten.  Het zijn er een heel pak. Met 24 zijn ze.  24 begeleiders 
die zich zowat elke dag volledig belangloos en met een groot hart voor ons team inzetten. 
Dit verdient een applaus!  Maar ons team kent ook meer en meer discipline.  En dat, dat is 
dan weer de verdienste van jullie allemaal... 1170 keer bedankt! 
 
Graag wil ik ook mijn bestuur bedanken, we hebben het afgelopen jaar een paar 
aanpassingen gedaan om de werking nog beter te maken.  Jullie mogen gerust eens op de 
hoogte gebracht worden van iets waar het bestuur ook bijzonder waakzaam in is.  Jullie 
moeten weten dat het Casino Cycling Team Knokke een in het oog springende organisatie 
is en dat ontgaat blijkbaar velen niet. We zijn zo een beetje de ‘wolfpack’ van de 
wielertoeristen.  Regelmatig krijgen we aanbiedingen van heel wat bedrijven.  Bedrijven en 
organisaties die actief zijn in het wielertoeristenmilieu.  Het wielertoerisme is nu eenmaal 
‘big business’ geworden. 
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Welnu, we proberen daar steeds de juiste beslissingen in te nemen voor als het al tot een 
samenwerking komt.  Het moet in de eerste plaats een meerwaarde zijn voor onze leden, 
voor jullie dus.  En moet steeds voor beide partijen een ‘win-win’-situatie zijn.  We zullen 
jullie dan ook nooit overstelpen met mails van commerciële aard en blijven waakzaam over 
ons goed afgeschermd ledenbestand.  Het mag geen commerciële club worden.  
 
Tot slot vrienden wil ik jullie allemaal bedanken voor de fijne vriendschap, voor de leuke 
momenten, prestaties en vooral voor jullie goede ingesteldheid en inzet.  Moge 2020 voor 
jullie allemaal een heel fijn en veilig fietsjaar worden.  Nog een woord van dank aan al onze 
trouwe sponsors en voor dit jaar speciaal een woord van dank in de richting van Guy 
Roosen die met Beobank ervoor heeft gezorgd dat alle leden voor 2020 gratis kousen 
toegestuurd zullen krijgen.  De aanwezigen van vanavond hebben die reeds gekregen. 
 
En ik stel voor dat we nu nog even nagenieten van wat 2019 ons allemaal heeft gebracht  
Maak er nog een fijne avond van, geniet zoals alleen de Casino’s dit kunnen. 
 
Dank u wel. 
 
 
 
 

Peter Colman 
 
Beste vrienden, 
 
ik zal eerst mezelf in een paar zinnen voorstellen voor diegene die me niet zouden kennen. 
 
Ik ben Peter Colman en sedert april 2001 lid van de club. Er waren voor mij een aantal 
magere en vette fietsjaren, maar er is wel één rode draad. Ik fiets al 19 jaar op dezelfde 
plaats in groep 3, nl. in laatste positie. Samen met mijn copain Dirk Laenens  sta ik daar in 
voor de veiligheid en communicatie binnen de groep. 
 
Exact twee jaar en vijf dagen geleden heeft Rudi tijdens de nieuwjaarsreceptie de fakkel 
overgenomen van Frank, en dit na 20 jaar voorzitterschap. Een start met een paar 
hindernissen zoals zijn zware valpartij, dito revalidatie en een ietwat sputterende 
gezondheid heeft hem niet kunnen weerhouden om te staan waar hij vandaag staat: 
blakend van vertrouwen en de voorzitterstouwtjes stevig in handen. 
 
Rudi en dan mag ik uiteraard het voltallig bestuur niet vergeten, hebben een nieuwe wind 
doen blazen, onze club moderner gemaakt maar ook future proof.  
 
Er is heel veel gebeurd, veranderd en verbeterd in die twee jaar. Ik noem maar een paar 
zaken: nieuwe en professioneler kledij van Bioracer, een perfect georganiseerde 
kledijverdeling, nieuwe website en meer aanwezigheid op de sociale media. Er is 
geïnvesteerd in veiligheid met een EHBO- en verkeersopleiding voor de wegkapiteins en 
hun assistenten maar ook in communicatieapparatuur, enz… 



Casino Team VZW Zeedijk 248/13, 8301 Knokke-Heist - http://www.casino-team.be 
BTWBE0879.857.009 - IBAN BE71 9531 3354 0269 - BIC CTBK BE BX 

Al onze clubactiviteiten zijn werkelijk af. Wie er dit jaar bij was op de fandag heeft 
waarschijnlijk net als ik kippenvelmomenten beleefd bij het zien van die enorme kolonne 
enthousiaste fietsers die reikte van het casino tot aan het station. Onze barbecue was top.  
De fietsreis is perfect van A tot Z. Super begeleiding en schitterend hotel. Van Oostende tot 
in Spanje kleurt alles blauwgeel op bus, hotel, luchthaven, … enkel nog de saaie 
mantelpakjes van de hostessen op ‘t vliegtuig vervangen door een Casino Team-tenue zou 
de max zijn niet? 
 
Alles is tot in de puntjes en in het kleinste detail geregeld . We staan er niet altijd bij stil, 
maar dit vergt een heel pak tijd, planning, voorbereiding en organisatie. En daar kunnen 
we rekenen op Rudi en het bestuur, waarvoor geen moeite, tijd en inspanning te veel is. 
Rudi is en ademt Casino Team en lijkt wel of hij  blauwgeel bloed heeft.  We hopen nog 
minstens 18 jaar van jouw inzet en enthousiasme te kunnen genieten. 
  
Ik wens jullie dan ook namens alle 1000+ leden oprecht te bedanken en bij deze te 
trakteren op een hartverwarmend en welverdiend applaus. 
 
Dank u. 
 
 


