
 

 

WTC De Palingrijders 

Wat begon op een koude zondag in februari 

1989 aan de kerk van Sint-Lievens-Esse is 

uitgegroeid tot een toffe bende vrienden  

met allen dezelfde passie, fietsen.  

Het was toen een bont gezelschap ; 

we hadden nog geen clubuitrusting en de club 

was bijlange nog niet zo groot. 

Heden tellen we meer dan 40 fietsende leden,  

een vriendenclub waar ieder op zijn eigen tempo 

kan genieten van de wekelijkse uitstappen in 

verschillende groepen. 

Met dank aan onze sponsors voor hun bijdrage 

zodat we allen onze hobby kunnen uitoefenen in 

een kwalitatieve en comfortabele uitrusting. 

 

 

 

Heb je ook de wielermicrobe  

te pakken? 

 

Maak kennis met onze vriendenclub, 

en rij met ons mee op onze 

KENNISMAKINGSRIT op zondag 8 

maart ! 
 

Afspraak om 9u aan café De Paling op de 

Schonenberg in Sint-Lievens-Esse. 

 Voor de snelsten: 

Groep 1: 75 km, 30 km/uur 

 Voor de gemiddelde sportieve fietsers: 

Groep 2: 60 km, 26 km/uur 

 Voor de genieters: 

Groep 3: 30 km, 22 km/uur 

 

Dames en heren, jong en oud, iedereen 

welkom. 

Samen uit, samen thuis. 

Geen enkele verplichting !! 

 

Een greep uit onze kalender 2015 

 Zondag 22 februari: fietsenwijding 

 Zaterdag 4 april: Ronde Van Vlaanderen 

 Diverse zondagen: trofee De Beiaard 

 Weekend van 6 juni: Barbecue 

 Zaterdag 1 augustus: Sean Kelly (Vielsalm) 

 Verlengd weekend van 15 augustus:  

Dolomieten (Stelvio) 

 Zondag 6 september: Rally De Palingrijders 

 Zaterdag 24 oktober: Kampioenenviering 

 

Elke zondagmorgen  

gaan we samen op pad, voor een 
georganiseerde rit of voor een eigen 
tocht. 
Altijd welkom, zonder verplichting ! 
Zie alle details op onze website. 

 

Clublokaal: Café De Paling,  
Schonenberg St-L-Esse 

Website: http://www.wtcdepalingrijders.be  

Contact: wtcdepalingrijders@gmail.com 

 

http://www.wtcdepalingrijders.be/
mailto:wtcdepalingrijders@gmail.com


Onze groepen 

Groep 1: in deze groep fietst men om en bij de  

85 km, tegen een tempo van ongeveer 30 km/u. 

Groep 2: deze groep fietst afstanden van ongeveer 

75 km, en doet het iets rustiger aan. Gemiddelde 

snelheid ongeveer 26 km/u. 

Groep 3: deze groep legt de nadruk op gezellig  

in groep fietsen en genieten. De afstand is hier 

maximum 40 km en het gemiddelde is max. 24 km/u. 

 

 

Onze sponsors 

 

Onze jeugd 

Onze speciale aandacht gaat uit naar de jongeren 

in de club. 

De beste jongere mag pronken met de 

kampioenentrui. 

 

Arne De Winter (rechts) 

Onze kampioenen 

Jaarlijks worden de kampioenen van elke groep 

gehuldigd, vorig jaar in aanwezigheid van 

wereldkampioen Johan Museeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

Maak kennis met 

Wielertoeristenclub 

De Palingrijders 

 

Een toffe vriendenclub 

 


