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WEEKBERICHT 06 - jaargang 13 – 21.03.2018 

  Fietsprogramma van zondag 25 maart... 

 
Na de zondvloed van vorige week kregen we afgelopen zondag weer af te rekenen met 
diepvriestemeraturen. Maar dat hield 59 eskimo's niet tegen om de koude te trotseren en tegen 
de gure wind in te beuken. Chapeau! Voor komende zondag ziet het er een stuk beter uit en 
misschien kunnen we de kaap van 70 rijders wel overschrijden. Tijdig op de afspraak zijn is wel 
de boodschap, want de klok wijzigt van zaterdag op zondag naar het zomeruur! En 
daarbovenop vertrekken de A's al om 8 uur voor een lange(re) rit! 

***   Uurwijziging (2u wordt 3u - dus uurtje minder slapen !!!) *** 

A-groep: bergrit van 110 km richting Doornik (Rik)   start om 8u00 

B-groep: bergrit van 79 km richting Zulzeke (Dirk)           “        8u45 

C-groep: bergrit van 70 km richtig Oudenaarde (Ivan)          “     8u45 

D-groep: golvende rit van 56 km richting “Kruisem” (Joris)    “  8u45 

Temperatuur: 3 tot 13 graden       droog in de ochtend      neerslagkans: 30%      ZW-wind: 2 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 24 maart... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Pleziertocht: Edugo Campus De Brug, Eksaardserijweg 24 – Oostakker 

                         Café Edemolen: Steenweg op Deinze 148 – Nazareth 

• Voorjaarstocht: Cafetaria Meos, Bloemestraat 36D – Maldegem 

• Gent-Wevelgem: Sint-Pauluscollege, Vanackerestraat 16 – Wevelgem 

• Brugge Classic:: Jan Breydelstadion, Koning Leopold III-laan 50 – Sint-Andries  (= nieuw!!!) 

   https://www.brugge.be/classic

  Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  
In de eerste vier ritten hebben de weergoden er al goed ingehakt, waardoor het klassement al een aantal 
geheimen prijsgeeft. Zondag nochtans 59 dapperen op de afspraak en in totaal naderen we toch stilaan de 
honderd rijders die zo dapper waren deze moeilijke seizoensaanhef te trotseren - 82 mannen en 13 
vrouwen - met daarbovenop nog een paar niet-aangeslotenen of leden in wording die (nog) niet in de 
cijfers zijn opgenomen. Joris is de frontman van een kwartet dat met het maximum van 4 punten het 
klassement aanvoert. Volgende week zit de openingsmaand erop en zullen we de eerste statistieken 
vrijgeven. Benieuwd wat onze statistiekenman Kristof uit zijn mouw schut!    

 A-groep: 16 deelnemers voor 98 km à 30,5 gemiddeld 

 B-groep: 11 deelnemers voor 81 km à 28,6 gemiddeld 

 C-groep: 20 deelnemers voor 60 km à 26,6 gemiddeld 

 D-groep: 12 deelnemers voor 63 km à 24,0 gemiddeld           

 

Ladies Corner…  
Ladies Ride 2018... een nieuwe fietsorganisatie op 23 juni in de omgeving van het 
Nederlandse Dordrecht. Een sponsortocht van 90, 120 km of meer tegen verslaving en 
psychische  problemen. Een unieke tocht langs waterwegen, door authentieke dorpjes en 
uitgestrekt weilanden. Interesse om een stukje Nederland te verkennen en dan nog een 
actie te ondersteunen? Alle info op: https://www.cycleforhope.nl/evenement/ladiesride-2018.     
(Ook op facebook) 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  één van onze leerling-fietsenmakers uiteindelijk in laatste nood bij 'Fietsen 
Godefroot' terecht moest met een wielprobleem(pje)? En dit om niet gebuisd te zijn voor zijn 
“praktisch” examen! “Fietshertsteller” is dus echt een knelpuntberoep! 

...dat Joris zonder aanwijsbare reden plots uit het e-mail bestand van de weekberichten was 
verdwenen? Maar om hem op zondag thuis te houden is er wel meer nodig... 

...en in de vrieksou de eerste lekke banden zijn gevallen? Gelukkig beschikken we over 
gemotiveerde chauffeurs, die zulke akkefietjes met 
“Formule 1” allures oplossen! 

 
  Waarom? … Daarom? ... 
 

* Waarom leggen kippen eieren? Als ze ze gooien zijn ze kapot! 

* Waarom gooien ze met rijst bij een huwelijk? Omdat aardappelen nogal hard aankomen! 

* En waarom met maïs als ze een tweede keer trouwen? Om hen duidelijk te maken dat het 
kiekens zijn! 

 

  Uitsmijter van de week... 

Zo worden ze niet meer gemaakt, heden ten dage.. 

.  


