
Wielerclub N8RID(d)ERS is ontstaan uit gepassioneerde fietsers die bijna geen tijd hadden om naast hun 
functionele verplaatsingen (woon-werk, ed) ook nog recreatief te genieten van het fietsen. Daarom zijn we gestart 
met een wekelijkse fietstocht op woensdagavond. Deze #GMR  (Gino’s Midweek Ride) vertrekt steeds om 20u, 
weer of geen weer en onafhankelijk van het seizoen. 

Sinds onze (officiële) opstart in het najaar van 2017 hebben we samen al meer dan 22.000 km gereden op onze 
West-Vlaamse wegen, in de duinen, bos en velden. Naast het fietsen trachten we ook eens een andere activiteit (al 
dan niet met de familie) in te richten. 

Onze weekplanning ziet er als volgt uit: 
• Dinsdag - start 19u - sportief tempo - 3u - 🚺🚹  
• Woensdag - start 20u - sociaal tempo - 1,5u - 🚺🚹  
• Vrijdag - start 20u - MTB - 2u - 🚺🚹  
• Zondag - start 9u - sociaal/sportief - 2u - 🚺  (wordt binnenkort weer opgestart) 

Naast onze vaste weekplanning rijden we graag samen leuke, fijne ritten (TT’s, BRM’s, Challenges, …) 

Wil je graag ook deel uitmaken van dit fijne team en in onze mooie clubtrui rondrijden? Schrijf je dan (snel) in voor 
2020. 

We hebben de formule een beetje aangepast. Het lidmaatschap voor 2020 bedraagt € 25,00 en dan heb je nog 
opties ivm verzekering en kledij: 

€ 25,00 lidmaatschap 
+ € 28,00 verzekering + inschrijving Cycling Vlaanderen (individueel) - clubnummer 82017018  
+ € 33,00 verzekering + inschrijving Cycling Vlaanderen (familie) - clubnummer 82017018 
+ € 32,00 verzekering + inschrijving Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme (familie) - clubnummer 6109 

Clubkledij kan bij #GinoBikes aangeschaft worden met 30% korting: 

€ 45,50 clubtrui (standaard bij eerste inschrijving) 
€ 63,00 bibshort 
€ 17,50 wielerpet 
€ ??,00 windstopper (met reflectie en fluo) - Prijs nog in te vullen want product is nog in ontwikkeling bij ter 
perse gaan van deze brief. 

______________________ 

LEDENVOORDELEN N8RID(d)ERS: 
• Lidmaatschap van de enige “echte fietsers” club van Oostende en omstreken 
• Gelukspopje 
• En een mooie STICKER VAN GINO 😛  

LEDENVOORDELEN N8RID(d)ERS bij onze enige sponsor #GinoBikes en #GinoBoutique: 
• 10% Korting (rechtstreeks) op aankoop fiets (maximum 2 per kalenderjaar) 
• 5% Korting (via klantenkaart) op aankoop accessoires, sportkledij en voeding 
• Earlybird testmogelijkheden nieuw materiaal (fietsen, zadels, …) 
• Exclusieve ledenvoordelen op geselecteerde producten 

Opgelet: Wielerclub N8RID(d)ERS is in geen geval aansprakelijk voor schade of ongevallen. 



CLUBCHARTER: 

Als club hebben we wel een aantal waarden welke we terug vinden in de “Fiets wijs!”-campagne. Daarom hebben 
we met de club beslist om dit charter te ondertekenen. Dit impliceert natuurlijk dat elk lid deze waarden ook 
meedraagt op en naast de fiets: 

• Ik fiets veilig en hou me aan de verkeers- en voorrangsregels. 
• Ik fiets veilig en draag altijd een helm. 
• Ik pas mijn snelheid aan de verkeers- en weersomstandigheden aan. 
• Ik fiets hoffelijk en heb respect voor andere weggebruikers. 
• Ik ben goed zichtbaar en hoorbaar in het verkeer (en heb een bel op mijn fiets). 
• Ik fiets assertief, niet agressief. 
• Ik communiceer met respect naar andere weggebruikers toe. 
• Ik ben extra alert wanneer ik in groep fiets. 
• Ik draag zorg voor het milieu en gooi geen afval of verpakkingsmateriaal op de openbare weg. 

Bedankt en nu gaan we fietsen! 

Tom en Pat 

Graag wil ik lid worden van deze toffe fietsclub, bevestig mijn lidmaatschap voor 2020, en schrijf hiervoor 
€______________ (lidgeld €25,00 + eventuele inschrijving wielerbond) over op rekeningnummer BE25 0636 2960 
2682 “N8RID(d)ERS - Fietsclub” met vermelding van naam en lidgeld 2020. 

€ 25,00 lidmaatschap 
+ € 28,00 verzekering + inschrijving Cycling Vlaanderen (individueel) - clubnummer 82017018  
+ € 33,00 verzekering + inschrijving Cycling Vlaanderen (familie) - clubnummer 82017018 
+ € 32,00 verzekering + inschrijving Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme (familie) - clubnummer 6109 

HANDTEKENING 

Enkel voor nieuwe leden

VOORNAAM en NAAM:

ADRES:

EMAIL:

TELEFOON:

GEBOORTEDATUM:

RIJKSREGISTERNUMMER:

Opgelet: Wielerclub N8RID(d)ERS is in geen geval aansprakelijk voor schade of ongevallen. 

http://www.sportenverkeer.be/ik_sport_op_de_openbare_weg/met_de_fiets/de_wegcode
http://www.fietswijs.be/fietswijs.be/zet-m-op-je-kop/zet-m-op-je-kop1
http://www.sportenverkeer.be/ik_sport_op_de_openbare_weg/met_de_fiets/aanbevelingen#in_groep_fietsen_op_de_openbare_weg

