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WEEKBERICHT 09 - jaargang 13 – 11.04.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 15 april... 

 
Afgelopen zondag keken we uit naar mooi weer, naar terrasweer. 't Is lente, 't is lente, ik 
voelde het aan mijn instrumenten! Ja wablief, die waren (alweer) onderkoeld en doornat 
bij terugkomst! We worden dus niet gespaard in deze seizoensaanhef. Het kan dus 
alleen maar beter... Te beginnen met zondag... Denken wij toch... Hoop doet leven! 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: vlakke rit van 95 km richting Sluis (Paul) 

B-groep: bergrit van 80 km richting Berendries (Dirk) 

C-groep: bergrit van 77 km richting Ronse (Ivan) 

D-groep: vlakke rit van 67 km richting Zulte/Landegem (Joris) 

Temperatuur: 10 tot 21°             zon en wolken            neerslagkans: 15%           Z-wind:  2/3 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 14 april... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Grensfietstochten: Stedelijk Sportcomplex, Burg. L. Pussemierstraat 157 – Eeklo 

• Brabantse Pijl Cyclo: Sporthal CLI, Hertogstraat 178 – Heverlee 

• Amstel Gold Race: AGR Xperience, Plenkerstraat 50 – Valkenburg aan de Geul 

           + ter info 

           zondag 15 april: Peter Van Petegem Classic: Theo Brakelsstraat 5 – Brakel 
 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
Niet minder dan 77 rijlustigen begaven zich over allemaal golvende wegen doorheen het 
Vlaamse (Ardennen)land. Een recordopkomst wat dit nog prille seizoen betreft! Niet minder dan 
10 fietslievenden waren aan hun eerste rit toe. In totaal ronden we hiermee ondertussen de 
kaap van 120 rijders. Het kwartet koplopers werd gehalveerd en nog enkel Wim Devliegher 
en Christof Van Daele tellen het maximum van 7 ritten. Bij de dames leidt het duo Greet 
Clauwaert en Trui Cornelis de dans met 6 ritten. 

 A-groep: 17 deelnemers voor 90 km à 31,4 gemiddeld 

 B-groep: 16 deelnemers voor 85 km à 31,0 gemiddeld  

 C-groep: 28 deelnemers voor 77 km à 27,3 gemiddeld 

 D-groep: 16 deelnemers voor 65 km à 23,7 gemiddeld           

 

Onze vierde Flandriën... Vorige week maakten we melding van drie clubleden, die met 
onderscheiding de Ronde van Vlaanderen hadden gefietst. Maar ondertussen ontdekten we nog 
een Strav(a)-ere prestatie, namelijk die van Sem Van Belleghem. Hij haspelde 261,17 km af, 
over 2056 hoogtemeters, met een gemiddelde van 29,3/u. Alstemblieft!  
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Toch deed Erwin Ballière afgelopen zaterdag er nog een schepje bovenop. Hij fietste van 
zaterdag op zondag (doorheen de nacht én het Bos van Wallers) de 'Duodiagonaal' van Virton 
naar Oostende, goed voor in totaal 362,74 km met 2.032 hoogtemeters, inclusief zadelpech in 
de laatste 30 kilometer en een lekke band op 300 meter van de eindstreep.  

Wie doet beter (en/of zotter)? 

 

Ladies Corner…  
Mannen komen van mars, vrouwen komen van venus! Vrouwen zijn 
anders dan mannen! Vrouwen fietsen ook anders dan mannen! Op 
onderstaande website tal van tips en trics, van weetjes, van wistjes en 
datjes en nog veel meer voor de fietsende vrouw. 

En volgende week ontrafelen we het mysterie: waarom heeft een 
mannenfiets een stang (buis) en een vrouwenfiets niet?  

https://www.bikefeeling.nl/blog/ladys-only-vrouwen-fietsen  
 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  zondag het terrasweer ver te zoeken was in de voormiddag? Enkel zij die lang 
genoeg zijn gebleven na de rit hebben toch nog genoten van een M-Eat en een Greet met de zon 
op het terras van De Ceder... 

...dat Free Willy nu zelfs bij de D's uit de wielen werd gereden en eenzaam en (bijna…) alleen 
de glooiingen van de Vlaamse Ardennen heeft moeten trotseren? 

...en dat vorige week voor de eerste dinsdagrit welgeteld twee rijders zijn komen 
opdagen? Christof en Eric slaagden er dan nog in elkaar te missen en op die manier 
alleen op pad te zijn gegaan onder het motto: samen uit, apart thuis! 

 
  Vraag en antwoord...  
 

* Hoe zouden pornoacteurs zich eigenlijk ziek melden? … “Ik kan vandaag niet komen!” 

* Wat zeg je tegen een Spanjaard die een mooie Powerpoint heeft gemaakt? … “Buenos dias!” 

* En wat zeg je tegen een Spaanse met een stel prachtige benen? … “Muy biene!” 

 

  Uitsmijter van de week... 

Stem voor Deinze als Fietsstad 2018 

Stad Deinze zet sinds enkele jaren sterk in op fietsbeleid en dat werpt zijn vruchten af. Voor de 
tweede maal is Deinze genomineerd als fietsstad. Op 5 juni weten we wie de titel Fietsstad 
2018 in ontvangst mag nemen. Daarnaast is er ook een publieksprijs. Van 21 maart tot en met 
21 mei kan je je stem uitbrengen. Als vooraanstaande fietsclub uit Deinze willen wij onze 
leden warm maken om onze stad te steunen. Stem NU dus op Deinze via onderstaande link. 

https://www.fietsgemeente.be/#vote-now 

 
 


