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WEEKBERICHT 14 - jaargang 13 – 16.05.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 20 mei... 
 
Weekbericht 13 is in de drukpersen blijven steken wegens computerproblemen en ook deze 
week blijven we kampen met onvoorspelbare en onverklaarbare toestanden. Maar tussen alle 
problemen door proberen we jullie toch vlug te informeren.  
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: bergrit van 90 km richting Oudenaarde/Ronse (Jo) 
          (rittenprogramma niet juist… was rit van vorig jaar…) 

B-groep: golvende rit van 85 km richting Erwetegem (Marnik) 

C-groep: bergrit van 75 km richting Vlaamse Ardennen (Filip) 

D-groep: golvende rit van 72 km richting Zwalm/Horebeke (Colette) 

Temperatuur:  8 tot 20 graden      overwegend zonnig      neerslagkans: 15 %      O-wind: 1/2 Bft 

  Fietsorganisaties van 19 t/m 21 mei.. 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

* zaterdag 19/5 

• Altebra / Muur Classic: Bedrijf Altebra, Hasseltkouter 53 – Ophasselt 

• Fietstocht De Katte: Café De Zwarte Kat, Assenedesteenweg 140 – Zelzate 

* zondag 20/5 

• Fietstocht Hof van Vlaanderen: Café Hof van Vlaanderen, Botestraat 10 – Wondelgem 

              Café Edemolen, Steenweg op Deinze 148 – Nazareth 

* maandag 21/5 

• Vlaamse Pijl: De Zwalmparel, Sportlaan 1 – Zwalm 

• Fietstocht Philippine: Kantine Tennisvereniging, Mosselverkorting 6 – Philippine 
 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
Gegevens van de 13e rit – Rit van de burgemeester – donderdag 10 mei:  

 om en bij de 45 deelnemers – 85 km – 29,5 gemiddeld 

Gegevens  van de 14e rit – zondag 13 mei  

 A-groep:  9 deelnemers voor 91 km à 31,2 gemiddeld 

 B+C-groep:  19 deelnemers voor 80 km à 27,8 gemiddeld 

 D-groep:  11 deelnemers voor 50 km à 24,7 gemiddeld   

De weersomstandigheden hebben er flink ingehakt de laatste weken waardoor het 
leiderspeloton helemaal uiteengevallen is en er nog slechts een duo aan de leiding fietst: 
Lieven Janssens en Frank Rogge met 13 ritten achter hun naam.  
Greet Clauwaert en Lore Eggermont zijn de “first lady's” met 12 ritten op hun actief.    
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  Kledij... 
 

Diegenen die hun handschoenen en/of armstukken nog niet hebben ontvangen, die zullen 
zondag voor en na de rit beschikbaar zijn. Gelieve die dus in de mate van het mogelijke af te 
halen. 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  Rit van de Burgemeester eerder Koers van de Burgemeester was? 
KORTWEG gezegd... 't was onmiddellijk op de Grote Plateau vanaf  Het Groot Verzet !!! 

...dat Luc Verkinderen ergens in de straten van Vinkt wat huid en vel achterliet van knie, heup 
en elleboog? Maar nen echte Flandriën als hij is reed hij de rit volledig uit. Iets wat niet van 
iedereen kon gezegd worden... 

...en dat de dames al onmiddellijk na de start, nog in de Parijsestraat, halt hielden om 
hun regenjasjes aan te trekken? Ze waren vergeten dat ze dit ook vòòr de start konden 
doen... 
  

  Het zei gezegd... 
 

* Een meisje fluistert haar vriend toe: “Schat, ik ben zwanger!”  

   Waarop de jongen haar op zijn beurt toefluistert: “En ik ben gesteriliseerd!” 

* “Mocht ik nog één uur te leven hebben, wat zou je nog willen doen?” vraagt een 
vrouw aan haar man. “Ik zou onmiddellijk met jou de liefde bedrijven,” zeg hij 
onmiddellijk. Haar reactie: “En wat zou je de resterende 57 minuten dan nog doen?” 

* “Als gij mijne man waart deed ik vergif in je koffie!” snakt een boze vrouw een 
man toe. Zijn reactie: “En als gij mijn wijf waart dan dronk ik hem nog uit ook!” 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Brugge kampioen en dat zullen we geweten hebben!!! 

Zondag trakteren onze “die-hard” supporters na de rit op hun 15e titel.  

Proficiat aan Club, Christophe én Frankske die vorig jaar het voorbeeld gaf en zelf kampioen 
werd bij de mooiste wielerclub van Vlaanderen! 

 

 


