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WEEKBERICHT 12 - jaargang 13 – 02.05.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 6 mei... 
 
Meimaand, de maand van de feestdagen en dus ook van de fietsdagen. De kop is er ondertussen 
al af, want gisteren was het Feest van de Arbeid(ers) op de Fiets. 't Zal vlug weer zondag zijn... 
én... goed weer! Arbeiders van de fiets, we verwachten jullie dus weer in groten getale aan de 
start in De Ceder. 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: Vlak of Golvende rit (95 km) –  terplaatse te bepalen! 

B-groep: vlakke rit (90 km) richting Maldegem (Frederik Defossez)   

C-groep: vlakke rit (75 km) richting Hulste (Ghislain) 

D-groep: bergrit (73 km) richting Etikhove (Trui) 

Temperatuur:  10 tot 22 graden         zon, zon, zon         neerslagkans: 5 %       NO-wind: 2/3 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 5 mei.. 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Willems Veranda's Classic: Feesttent, Burchtlaan – Herzele 

• Maldegem-Zelzate-Groede-Maldegem: Cafetaria St. Anna, Gidsenlaan – Maldegem 

• Tour de Namur Cyclo: Caserne du Génie, Rue de Dave 20 – Jambes-Namur 
 
  Clubinfo… 

  

Ritgegevens/Klassement…  
Ritgegevens van zondag 29 april, met 55 man en vrouw de regenachtige voormiddag in... 

 A-groep: 10 deelnemers voor 108 km à 30,3 gemiddeld 

 B-groep: 22 deelnemers voor  75  km à 30,3 gemiddeld 

 C-groep: 13 deelnemers voor  77 km à  27,5 gemiddeld 

 D-groep: 10 deelnemers voor  71 km à  25,1 gemiddeld        
 

Ritgegevens van dinsdag 1 mei, met 45 rijders in totaal tegen de wind in... 

 Mannengroep: 37 deelnemers voor 75 km à 30,6 gemiddeld 

 Vrouwengroep: 8 deelnemers voor 72 km à 25,5 gemiddeld     

 

Website 

Misschien toch even meegeven dat jullie ook via onze website heel wat info kunnen 
terugvinden. Over enkele dagen zal een nieuw fietsprogramma voor de maand mei online 
geplaatst worden. Het volledige klassement (t/m de 8e rit) kan worden nagekeken en dit zal 
binnenkort ook worden bijgewerkt en geactualiseerd, alle weekberichten staan online. En ook 
niet onbelangrijk, ook een ongevallenaangifte is hierop terug te vinden en kan worden 
afgeprint, maar laat ons hopen dat wij dit item niet hoeven op te zoeken.  
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Ladies Corner…   
3 mei – After Work Ride met Think Pink. 

Op donderdag 3 mei kleuren de Vlaamse Ardennen roze tijdens 
de Think-Pink België After Work Ride. Op het menu staat een 
ritje van zo’n 50 km! Wie rijdt er mee? En ja, ook mannen zijn 
meer dan welkom. Start om 17u, aan het Centrum Ronde van 
Vlaanderen. Gratis deelname. Go4Cycling zorgt voor technische 
bijstand en een bezemwagen. Zie ook info hierover op facebook: 

https://www.facebook.com/events/360883994420461/  

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  kopman Ivan zondag in volle inspanning in de regen betrapt werd met het 
schuim op de kont? Dit tot grote hilariteit van de vrouwen in ons gezelschap. Maar beter dat, 
dan met het schuim op de lippen! 

...dat Champ Filip zondag hoge ogen gooide met kopwerk van de eerste tot de laatste meter? 
Bert Bibber deed hem dinsdag op 1 mei dat huzarenstukje na en gaf als C-rijder daarmee zijn 
visitekaartje af aan de rest! 

...en dat gisteren A+B+C ook de optelsom was van een geslaagde feest(dag)rit, aan een 
degelijk tempo, en met oog op teambuilding! En met een speciale vermelding voor de 
youngster in ons gezelschap, Jonas Rogge, op de kleine plateau... 

 
  Ikke...  
 

* Ik heb gelezen dat alcohol schadelijk is voor de gezondheid. Ik ben gestopt met lezen! 

* Ik was gisteren zò dronken. Ik liep over de dansvloer om een pintje en won de danswedstrijd! 

* Ik ben de parkeerboetes beu. Ik heb de ruitenwissers van mijn auto gehaald! 

 

  Uitsmijter van de week... 

Goed weer betekent terrasweer.  

En aangezien dit zondag wellicht weer het geval zal zijn hierbij nog een paar kiekjes van vorige 
week …..  

 

   
 

 


