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WEEKBERICHT 18 - jaargang 13 – 13.06.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 17 juni...  
 

Na een hele geslaagde zondag, met veel deelnemers, geen lekke banden, goed weer en een 
gesmaakte après-rit op het ovaal van De Ceder zou het zondag wellicht iets minder kunnen zijn. 

Toch zouden we willen oproepen om er weer in groten getale bij te willen zijn. We staan 
namelijk voor rit 19 van dit seizoen... met nog 19 te gaan. Samen rijden we zondag dus naar 

halfweg dit seizoen. Een wistjedatje als een ander! 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: Bergrit van 95 km “Op en rond den Berendries” – Pieter-Jan 

B-groep: vlakke rit van 90 km richting Overmere-Donk – Filip 

C-groep: lichtgolvende rit van 84 km richting Spiere-Helkijn - Martin 

D-groep: bergrit van 68 km richting Col(lette) de Trieu - Joris 

Temperatuur: 13 tot 19 graden       onstabiel met buien       neerslagkans: 70%       W-wind: 3 Bft 

  Zaterdagorganisaties van 16 juni.. 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Les Collines: Sportcentrum Den Boer, Den Boer 17 – Zomergem 

• PGB Rally: PGB Stadion, Eikstraat 85A – Oostakker 

• Euro Shop Elfstedenronde: Boudewijn Seapark, Alfons de Baeckestraat 12 – Brugge  

• Ardense Pijl: voetbalterrein UED, Rue Victor David – 4830 Dolhain-Limbourg 
 
  Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  

Ware het niet dat we met 10 “Italianen” zaten die er niet bij waren dan hadden we afgelopen 
zondag een recordopkomst kunnen optekenen. Nu strandden we op 77 rijders tijdens onze 18e 
rit van het seizoen. Niet slecht! 

  A-groep: 16 deelnemers voor 91 km à 32,8 gemiddeld 

 B-groep: 18 deelnemers voor 90 km à 30,0 gemiddeld 

 C-groep: 30 deelnemers voor 78 km à 29,6 gemiddeld 

 D-groep: 13 deelnemers voor 73 km à 27,0 gemiddeld      

 

In bijlage offreren wij jullie nog wat straffe Strava-cijfers die Kristof-de-uitpluizer opgezocht 
heeft. Met één muisklik komen jullie een aantal spectaculaire fietsprestaties te weten. 
 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... parcoursbouwer Bart zondag eindigde met een (De)smet op zijn blazoen? Na 
kilometers kopwerk stond hij in de slotkilometer met krampen tot achter zijn oren aan de 
kant. Het scheelde geen haar of we moesten hem bij Weba in een bed leggen!!! 
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...dat niet minder dan zes dames deel uitmaakten van de C-groep en de allerjongste van het 
gezelschap in de bewuste slotkilometer zelfs het tempo nog fel opvoerde? Febe (Jooris) deed 
daarmee nog menig mannenmens naar adem happen... 
 

...en dat Nico én Jo beiden deel uitmaakten van het D(ames)-gezelschap? Daarmee fietsten ze 
samen met hun echtgenotes Sandra en Colette... CONTROLE !!?? 

 

Giro di Lombardia - Trentino 2018 ... 
Onze tien Italiërijders dit jaar waren Hans Allaert, Jo Clauwaert, Stijn De Vriese, Johan De 
Weirdt, Wim Devliegher, Jan Verbelen, Stijn van Puyenbroeck, Koen Vanwalle + Paul en 
Rik Blanchaert.  

Zij fietsten op 4 dagen niet minder dan 550 kilometer bijeen met maar liefst 14.000 
hoogtemeters in totaal. Alstemblieft! Moe maar voldaan kijken zij terug op een alweer hele 
geslaagde buitenlandse fietstrip, zonder incidenten. Een paar lekke banden niet te na gesproken!  

Als bijlage een overzicht van hun klimritten in de omgeving van Trentino en het Gardameer. 

 

 
 

    Goed geSPREUKEN... 

 Waar een wil is is een weg... maar waar geen bil is ben ik weg! 

 Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, ik heb vijf vingers en de middelste is voor jou! 

 Wie het schoentje past... moet de hond uitlaten! 


