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WEEKBERICHT 05 - jaargang 13 – 14.03.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 18 maart... 
 
Onze derde rit is zowat letterlijk in het water gevallen. Na de zondvloed van zondagnacht stonden 's 
morgens welgeteld ZES 'Die Hards' aan de start in De Ceder. Maar zij werden beloond voor hun moed en 
zelfopoffering, want kort na het vertrek klaarde het uit en was de zon onmiddellijk van de partij. De rit 
verliep dus nat onder de wielen, maar met het zonneke boven op hun koppeke! Zondag krijgen we weer 
heel andere omstandigheden. Diepvriestemperaturen en winterse toestanden!  

***   Start zondag 8u45 *** 

A-groep: vlakke rit van 85 km richting Maldegem (Paul) 

B-groep: licht golvende rit van 79 km richting Avelgem (Dirk)  

C-groep: licht golvende rit van 70 km “alle richtingen” (Jo) 

D-groep: Vlakke rit van  65 km richting Lede (Joris)  

Temperatuur: -1 tot +3 graden         koud en droog         neerslagkans: 20%     NO-wind: 3 Bft 

INFO JORIS …alle geplande ritten worden met één week opschuiven bij de D-groep 
De rit van 11 maart komt naar 18 maart :vlakke rit 65 km Lede 

18 maart komt naar 25 maart :golvende rit 56 km Lede 

25 maart komt naar 1 april Vlak 57 km Tielt (eventueel iets langer - ongeveer 65 km) 

 

  Zaterdagorganisaties van 17 maart... http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Dwars door Vlaanderen Cyclo: Jeugdcentrum, Zuiderlaan 46 – Waregem 
        http:w.sport.be/dwarsdoorvlaanderen/2018/nl/  

• James Vanlandschoot Classic: Zaal Vogelsang, Rijksweg 316 – Wielsbeke 
                  https://www.facebook.com/events/190384294846212  

• Ludo Peeters Classic: GIB Brasschaat, Door Verstraetenlei 50 – Brasschaat 
    https://cycling.vlaanderen/nieuws/cycling-vlaanderen-classics  

   Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  
Rit 3 bracht 6 dappere rijders op de been! Christof Van Daele, Luc Verhelst en  Bert Maebe gingen op 
weg voor een bergrit door de Vlaamse Ardennen. Joris De Witte loodste Wim Devliegher en Lieven 
Janssens doorheen “le plat pays” richting Deerlijk. Dat betekent dat in het klassement enkel nog een 
aantal echte Flandriëns overschieten met de maximale drie streepjes achter hun naam.       

 Groepje 1: 3 deelnemers voor 78 km à 28,8 gemiddeld (615 htm)   
                                  ( o.a. Braambrugstraat, Foreest, Kaperij, Kanarieberg en Ladeuze) 

 Groepje 2: 3 deelnemers voor 65 km à 24,3 gemiddeld (vlak)   
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Ladies Corner…  
Fietsen en vrouwen... een combinatie die steeds meer bijval kent. Daarom organiseert 'Think Pink' elk 
jaar de Bike for Think-Pink Challenge en de Bike for Think-Pink Classic voor lotgenoten en andere 
vrouwen. Think-Pink organiseert trouwens wel meer sportieve BIKE, RUN en WALK-organisaties. Sla 
de website er eens op na en kijk waar één en ander doorgaat de 
komende maanden. Alle info op: .   
 

  Wistjedatjes... 
 
Wist je dat... de eenzame fietsers zondag vanuit het kleddernatte Astene niet meteen wisten welke 
richting ze gingen uitgaan? Wij wel... richting “Plassen-dale” !!! 

...dat chauffeurs Patrick en Eddy zondag werkloos bleven en op die manier verplicht werden hun 
voormiddag anders in te delen? In de zetel, met moeder de vrouw op schoot? 

...en dat op de foto uit de “boekskes” van vorige week een clublid over het hoofd werd gezien? Pieter-
Jan reed dan nog op kop van het groepke waarin Martin en Alex in de wielen mee schoven. Ere wie ere 
toekomt! 

...en dat Severine en Nick Depoortere de trotse 
ouders geworden zijn “Emilina”.  
Van harte proficiat! 

 

  

 

 

 

Mailtje van Katrien De Blaere …. 
Met fierheid kan ik jullie de publieksprijs 
meedelen……Dank je wel voor de steun! 

 
 

  Zij die het zondag anders... of iets later hebben aangepakt... 

   
 

 

 


