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WEEKBERICHT 04 - jaargang 13 – 07.03.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 11 maart... 

 
Bij plusminus vijf graden en in het zonnetje leek het zondag al een halve lentedag om te fietsen. 
Het kan verkeren! En het kan alleen maar beter en warmer worden. Dat beloofd! Zondag zijn 
we al aan de derde rit toe van in totaal 35 zondagritten. We gaan dus nog wel een tijdje door. 

 

***   Start zondag 8u45 *** 

A-groep:  bergrit van 90 km richting Oudenaarde (Johan) 

B-groep:  licht golvende rit van 80 km richting Vichte (Christophe) 

C-groep:  vlakke rit van 70 km richting Waarschoot (Ivan) 

D-groep:  vlakke rit van 65 km richting Deerlijk (Joris) 

Temperatuur: 7 tot 12°            wisselvallig met regen            neerslag: 80%            Z-wind: 3 Bft 

  Weekendorganisaties van 10 en 11 maart... 
 

> Zaterdag 10 maart 

          • Omloop van Vlaanderen: Ghelamco Arena, Ottergemsestwg 808 – Gent  

en verder: FT De Zwarte Kat (Zelzate), FT De Hert (Erwetegem), Heirnistochtje 
(Gentbrugge). Zie ook het eerste nummer van Cycling Vlaanderen of op de website  
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

 
> Zondag 11 maart 

           • Danilith Nokere Koerse:: Waregemstraat – Nokere Berg 

  

  Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  
Onze tweede rit leverde 70 deelnemers op. Een mooi aantal! De betere 
weersomstandigheden zorgden al meteen dat de gemiddeldes al een stuk hoger lagen 
dan bij de openingsrit. Dit zullen meteen zowat de richttijden van dit seizoen moeten 
worden, want veel meer moet daar niet meer bijkomen. Dit betekent wel dat we al 
onmiddellijk op schema zitten voor al het moois dat ons hopelijk nog staat te wachten.  

               A-rijders: 20 deelnemers voor 89 km à 32,0 gemiddeld  

               B-rijders: 16 deelnemers voor 79 km à 30,0 gemiddeld   

               C-rijders: 24 deelnemers voor 71 km à 28,3 gemiddeld 

               D-rijders: 10 deelnemers voor 62 km à 25,0 gemiddeld 

  

Classics for specials…  
Mogen we langs deze weg nog eens een oproep doen om te stemmen voor een speciaal 
ZORGVERHAAL 2018? Jullie ontvingen vorige week een mail hieromtrent. Wie dit nog niet  
gedaan heeft kan dit nog doen. Uiterste datum 12 maart en daarmee doen jullie er “OC Broeder 
Ebergiste” en vele anderen een groot plezier mee. Alvast bedankt! 

 https://www.rodekruis.be/stem-voor-het-zorgverhaal-2018/oc-broeder-ebergiste/
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Ladies Corner…  
Op donderdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag en die staat elk jaar in 
het teken van  strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter 
wereld. Wel langs deze weg wensen wij onze fietsende vrouwen veel 
solidariteit toe en veel strijdbare kilometers. Succes dames! 

 

  Wistjedatjes... 
Wist je dat... Nico de eerste pechvogel van het seizoen werd met een geblokkeerde 
schakeling? Dat komt ervan, hé, als je op zaterdagavond je fiets van de zolder haalt om er 's 
anderendaags een eerste keer mee te rijden... 

...dat de Poelberg een muis baarde bij de eerste hellende meters van het seizoen?  
Alle 24 C-rijders  reden vlotjes naar boven. Niemand kreeg een slag van de molen! 

...en dat we met Guido Vandenbossche niet alleen een nieuwe kopman hebben, maar 
bovendien ook een weerman die ons verwittigt voor rijm- en ijsplekken? Glad als hij is!  
… en dat Cedric (de zoon van Guido) zowat de helft van het kopwerk bij de A’s voor zijn 
rekening heeft genomen! 

 

  Goed gespreuken... 
* Het kan vriezen, het kan dooien, maar als je op je bakkes gaat zijn ze te laat met strooien! 

* Komt de sneeuw tot aan je kin, dan ben je gevallen en lig je erin! 

* Hoe strenger de vorst, hoe kleiner de worst! 

 

  WTC Walter Godefroot in de “boekskes” ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Nathalie...                           Martin... en wijlen Alex... 

  WTC Walter Godefroot in de pers 
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