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Beste vrienden,
eerst en vooral in naam van het bestuur aan iedereen onze beste wensen, een gelukkig,
sportief maar vooral een gezond 2019.
2018 was een jaar met heel wat activiteiten en ook een aantal nieuwe zaken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratis kousen en handschoenen aangeboden door BeoBank.
Voor het 2de jaar op rij de drinkbussen van ChallengerZ.
We zijn naar Calpe geweest met 52 deelnemers.
Er werd een nieuwe professionele website online gezet.
Alsook een databank voor ons ledenbeheer.
De kapiteins en hun assistenten volgden een EHBO-cursus
Groepen 2 en 3 hebben we voorzien van communicatieapparatuur in functie van de
veiligheid.
Een BBQ hier in de tuinen van Hof ter Mude.
Op 19 augustus onze fandag ‘Frankdag’ vanop een gesmaakte nieuwe locatie met
meer dan 400 deelnemers.
Naast onze dagelijkse ritten diverse lange ritten (uitstappen). Ritten op dinsdag- en
donderdagnamiddag. Avondritten op woens- en donderdag.

2018 was een schitterend fietsjaar. Een prachtig voorjaar, een mooie zomer en een nog
mooier najaar. En zelfs een zachte winter.
Het feit dat we met zoveel zijn en zoveel hebben gefietst heeft echter ook een keerzijde.
We hebben helaas heel wat valpartijen gekend. We willen en mogen daar als bestuur niet
blind voor zijn. Er is reeds een evaluatie geweest en we gaan vanaf april een aantal zaken
bijsturen. Binnenkort meer info daarover via onze nieuwsbrief.
Vanaf nu enkel nog goed nieuws…
Jullie hebben het reeds vernomen en vanavond bij het binnenkomen van de zaal gezien.
We hebben niet voor niets de blauwe loper uitgerold. We hebben iets te vieren: “Het
Casino Cycling Team Knokke bestaat dit jaar 50 jaar!”. Dit team kent zijn oorsprong in
1969. We zijn dan ook trots dat we voor deze speciale gelegenheid 2 nieuwe partners
kunnen voorstellen: Bioracer en Limar. Bioracer u allen gekend als fabrikant van
sportkledij. Limar is een chocoladefabrikant. Ik wil vanavond Bioracer extra bedanken,
met name Dhr. Peter Croonen, Danny Seghers en Jurgen Van De Walle. En voor Limar Dhr.
Robert Geuens. Dankzijn hen kunnen we jullie allemaal dit jubileumtruitje ‘Golden Edition’
gratis aanbieden, een verjaardagscadeau om U tegen te zeggen.
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Nu de club 50 jaar bestaat moesten we dit toch even in beeld brengen. De meesten weten
niet wat er allemaal aan vooraf is gegaan. We hebben een aantal mensen aan het woord
gelaten en ik had er graag nog veel meer uitgenodigd maar we moesten ergens de grens
trekken. Ik wil iedereen bedanken voor de bijdrage hierin. We hebben heel veel foto’s,
truitjes, petjes en zelfs een oude fiets gekregen. Bedankt daarvoor! We gaan straks de
film in première voorstellen.
Tot slot, wil even mijn hart laten spreken. We hebben het jaar 2018 afgesloten met een
record aantal leden, ze zijn met 997! Men zegt mij dikwijls: “Rudi, we zijn toch wel de
grootste fietsclub van het land.”. Ik zeg dan steeds ja dat is zo, maar we zijn daar niet mee
bezig, we willen niet per sé de grootste zijn, we willen graag als het kan de mooiste zijn.
Een team waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen kan meefietsen op zijn eigen
tempo in zijn eigen groep. Waar vooral het sportieve en sociale op de eerste plaats komt.
M.a.w. het is niet het volume dat telt maar de inhoud.
Vanuit het bestuur hebben we ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen
de kledij zou dragen, niet alleen in de weekend maar ook tijdens de week. En wat zie we,
jullie zijn gewoon fantastisch. Jullie dragen niet alleen de kledij massaal in clubverband,
maar ook tijdens tochten op vakantie, noem maar op, men komt ons overal tegen. We
zien dit vanuit het bestuur als een waardering voor ons werk.
Als afsluiter wens ik nog het volgende te zetten, voor jullie staat vanavond een heel
tevreden voorzitter. Ik ben en trots op jullie allemaal! Dank u wel.
Rudi Lippens.
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