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WEEKBERICHT 03 - jaargang 13 – 28.02.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 4 maart... 

 
En wijle weg... De kop is eraf.... De koers is weer van ons... Koud of niet! Als echte ijsberen 
trotseerden wij de wind en de vrieskou. Sommigen zagen er zelfs als echte bankovervallers uit! 
Maar iedereen stapte met een warm gevoel weer van de fiets aan De Ceder. Onderneming 
geslaagd! Op naar rit twee, maar hopelijk spelen de weergoden ons geen parten. We hopen op 
een droge ochtend, zodat een eventueel bevroren ondergrond voor geen gladheid zorgt. 

 

***   Start zondag 8u45 *** 

A-groep: golvende rit van 90 km richting Zottegem (Johan) 

B-groep: vlakke rit van 80 km richting Ardooie (Frederik Defossez) 

C-groep: lichtgolvende rit van 70 km richting Oostrozebeke (Ivan) 

D-groep: vlakke rit van 62 km richting Aarsele (Joris) 

Temperatuur: 1 tot 8°           zon en wolken           neerslag: 15%          ZW-wind: 2/3 Bft 

 

  Weekendorganisaties van 3 en 4 maart... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

> Zaterdag 3 maart 

 • Safarkensrit: Café Rozenhof, Dorp 80 – Wachtebeke 

 • FT SNA: Café De Koornbloem, Ekkergemstraat 30 – Gent 

Eigen rit naar Knokke (Paul/Rik) van 125 km naar Knokke met start om 8u15 aan De Ceder 
(aansluiten kan om 8u30 aan fontein, Markt/Deinze). Terug omstreeks 13 uur. 

> Zondag 4 maart 

 • Ename Classic: Sporthal Steenhoven, Kerkkouter 40 – Herzele 

             www.proximuscyclingchallenge.be   

  Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  
Onze openingsrit bracht ondanks de koude temperaturen toch 64 rijders op de been,                 
54 mannen en 10 vrouwen. Het was geen sinecure en het koste héél wat moeite om dit aantal 
samen te stellen, en moeilijker nog om ze in de juiste groep te plaatsen. Er waren namelijk een 
aantal laatkomers die niet hadden getekend, maar vooral heel wat deelnemers die op de 
verkeerde lijst hun naam gezet hadden.  
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Daarom deze oproep: Gelieve op tijd te komen en te zorgen dat jullie naam op de juiste lijst 
voorkomt. In de toekomst zullen wij minder moeite steken in het nazien van de lijsten op 
juistheid, wat invloed kan hebben op het klassement en op de terugbetalingen (kledij en 
souper). Dus altijd de lijst tekenen én bij de juiste groep!!! 

 

***   A-rijders: 17 deelnemers voor 84 km à gem.31,5 km/u 

***   B-rijders: 12 deelnemers voor 77 km à gem.28,8 km/u   

***   C-rijders: 24 deelnemers voor 69 km à gem.26,5 km/u  

***   D-rijders: 11 deelnemers voor 55 km à gem.23,5 km/u  

  

Teruggave mutualiteit…  
Het attest tot het bekomen van de teruggave van de mutualiteit kan worden afgeprint met uw 
login op Cycling Vlaanderen. Voorzie het document van één of meerdere klevertjes, waarna 
het onmiddellijk kan doorgestuurd worden naar de mutualiteit.  

http://recreatie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/2018_MijnWBV.aspx?Disc=20 

Stempel en handtekening van de club zijn NIET meer nodig! 

 

Fiets Wijs... 
'Fiets Wijs' is een sensibiliseringscampagne die de actieve fietser wil aansporen om 
milieuvriendelijk, veilig en hoffelijk te fietsen. Fietsen is een enorm mooie sport, maar het 
moet voor iedereen aangenaam blijven. Alleen als de wielertoerist wijs fietst, demarreert die het 
negatieve beeld van de 'wielerterrorist' uit het wiel. 

 Fiets veilig en respecteer de regels. Wees zichtbaar en draag je helm. 

 Fiets hoffelijk, met oog voor anderen. Laat je horen. 

 Respecteer de omgeving en natuur, zodat anderen ook kunnen genieten. 

Ga gerust eens surfen op de website en ontdek 'Fiets Wijs' tips: http://www.fietswijs.be.  

 

  Wistjedatjes... 
Wist je dat... de ijsberen van WTC Walter Godefroot de nieuwe uitrusting hebben 
ingereden? Voor sommigen werd het naar het einde toe wel geel en zwart voor de ogen... 

...dat Frederik Defossez bijvoorbeeld met veel bravoure de kop nam tijdens de rit van de B's, 
maar dat na 200 meter al voor bekeken hield? Hij had zich wellicht een beetse overschat! 

...en dat de openingsrit vlekkeloos en zonder één platte band is verlopen? Al waren er dus 
wel een aantal met een platte batterij... 

 

  Mannenpraat.. 
* Mijn vrouw wou de wereld zien.  
       Koop ik een atlas, is het weer niet goed! 
 

* Het bier bij de buren is ook koel …  
      en het kost minder! 

 

*    Als scheten tranen waren,  

      dan was ik een zeer emotionele vent! 
 


