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WEEKBERICHT 08 - jaargang 13 – 04.04.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 8 april... 

 
Vlaanderens Mooiste, onze wielerhoogdag, zit er op met verdorie een Hollander die met 

de pluimen ging lopen. Maar toegegeven, het was verdiend! Studio Brussel, en meer 
bepaald Jan Paternoster deed op zaterdag zijn duit in het zakje n.a.v. De Ronde voor 

Wielertoeristen. “ 'k Zen de chef, 'k zen de chef van de peleto-on. In mijn wiel houde gij 
da geen uurke vol!”  https://www.youtube.com/watch?v=dsqV2oFNOqo  

Vanaf nu zijn WIJ weer CHEF van de peletons op zondag. Maar opgelet het 
aankomende lenteweer heeft er ons toe aangezet om vanaf nu om 8u30 te vertrekken. 

Gelieve hier dus rekening mee te houden en op tijd te komen. 
 

***   Start zondag 8u30  *** 

A-groep: Vlakke rit van 100 km     richting Lichtervelde Roeselare (Johan) 

B-groep: Golvende rit van 85 km   richting Russignies                     (Dirk) 

C-groep: Golvende rit van 75 km   richting Zwalm                           (Jo) 

D-groep: Bergrit van 65 km            richting Volkegem                     (Joris) 

Temperatuur:  tot 18°             zon en wolken             neerslagkans: 30%             Z-wind:  3 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties 7 april... (start terplaatse in groep8u30) 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Klassieker van het Goede Doel – Rit Eregouverneur André Denijs:   

     Sporthal, Waalstraat 118 – Zulte 

• Fietstocht Altra Decor: Taverne Sparrenhof, Lostraat 40 – Aalter 

• Scheldeprijs Cyclo: St. Michielscollege, Papenaardekenstraat 53 – Schoten 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
De weergoden blijven roet in het eten gooien, maar toch 50 rijders aan de start afgelopen 
zondag. Uiteraard zal de RVV van 's zaterdags wellicht een paar elementen thuis hebben 
gelaten. Wat uiteraard te begrijpen valt als je zo'n zware tocht tot een goed einde brengt. 

 A – groep:   14 deelnemers voor 99 km à 30,4 gemiddeld 

 B+C-groep: 23 deelnemers voor 75 km à 28,1 gemiddeld 

 D – groep:   13 deelnemers voor 62 km à 24,7 gemiddeld 

 

En van de Ronde Van Vlaanderen gesproken! Drie Flandriëns van onze club staken er met 
kop en schouders bovenuit. Koen Vanwalle met 229 kilometers aan een gemiddelde van 26 
rond met 2132 hoogtemeters. Luk Verhelst deed nog beter met 239 kilometers à 28,2 
gemiddeld en 2124 hoogtemeters. Maar onze koning van De Ronde is Erwin Ballière die 
goed was voor maar liefst 281 kilometers, afgehaspeld aan een gemiddelde van 28,6 over 
2155 hoogtemeters. Proficiat, mannen!          
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Ladies Corner…  
Tien jaar terug kon je de vrouwelijke wielertoeristen op één hand tellen, maar fietsende 
vrouwen zijn heden ten dage geen zeldzaamheid meer. Vijf jaar geleden waren 5685 
vrouwen lid van  Cycling Vlaanderen, goed voor 23% van het ledenbestand. Ondertussen 
is dat aantal opgelopen tot meer dan 10.000 vrouwelijke leden. Hoe komt dat? 

10 redenen waarvoor vrouwen massaal fietsen... 

https://www.grinta.be/nl/dossiers/lady/10-redenen-waarom-vrouwen-massaal-fietsen  

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... ons visbuffet van afgelopen zondag wegens onverwacht groot succes moest 
worden afgevoerd? Gelukkig valt 1 april de komende jaren niet meteen meer op een zondag...  

...dat ze in De Ceder uitkijken naar beter weer, meer bepaald terrasweer? Dan zijn ze verlost 
van die luidruchtige bende aan den toog!  

...en dat vanaf zondag eindelijk de lente in het land is en dat we om die reden hebben 
beslist om vanaf nu weer om 8u30 te starten? Kwestie van wat langer te kunnen 
genieten van het zonnetje... Of iets aanverwants!  

 
  Goe gespreuken... 
 

*  “Met beide voeten op de grond... kom je geen stap vooruit!” 

*  “Kun je douchen zonder haar tussen je tenen... dan is je vrouw wellicht verdwenen!” 

*  “Rimpels komen, tanden vergaan... maar met een blauw pilletje blijft hij uren staan!” 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Eentje uit de oude doos... Back in time... 

12 jaar terug zagen wij er zo uit... 
 

 


