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WEEKBERICHT 19 - jaargang 13 – 20.06.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 24 juni... 
 
We kunnen beginnen aftellen... Zondag staan we voor de twintigste rit... 
Nog achttien te gaan, uh excuseer... te rijden !!! 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: lichtgolvende rit van 95 km richting Zwevegem (Koen) 

B-groep: lichtgolvende rit van 90 km richting Spiere (Frederik) 

C-groep: vlakke rit van 80 km richting Zelzate (Ivan) 

D-groep: golvende rit van 75 km richting Sint-Lievens-Houtem (Joris) 

Temperatuur: 11 tot 21 gr        bewolkt maar droog        neerslagkans: 10 %        N-wind: 1/2 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 23 juni.. 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Livinus Bike 2018: Café Pallieter, Paardemarkt 2 –  Sint-Lievens-Houtem 

• Memorial Willy Thys: Café Sparrenhof, Brugsesteenweg 183 – Eeklo 

• Belgian Championship Cycling Happening: Musée International du Masque – Binche 
 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
Net op het middelpunt van ons seizoen kregen we 72 rijders opgezadeld voor de 19e rit. De B-
groep gooide (te?) grote ogen met een trip van liefst 100 kilometer en dit aan een deftig A-
gemiddelde! Ook de C-groep fietste weer tegen de 30 aan, waardoor we ons misschien moeten 
afvragen of het net niet een ietsje minder mag (moet) zijn... 

 A-groep: 20 deelnemers voor  95  km à 30,3 gemiddeld 

 B-groep: 22 deelnemers voor 100 km à 33,4 gemiddeld 

 C-groep: 22 deelnemers voor  76  km à 29,4 gemiddeld 

 D-groep:  8  deelnemers voor  80  km à 24,5 gemiddeld           

 

Ladies Corner…  
Onder het alziend oog van Joris werkte de D(ames)-groep een pittig bergritje af met de 
Kluisberg en de Col(lette) de Trieu als voornaamste kuitenbijters. Volgens de Garmin-
gegevens van Christophe VDS werden er 79,7 km afgelegd, over een tijdspanne van 
3u13min, met 442 hm, aan een gemiddelde van 24,7 km/u. 'Christophes Ride' op facebook 
illustreert de bewijzen...  

 https://www.facebook.com/christophe.vanderschueren/videos/10156288718939774/  
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... onze A’s onder leiding van Pieter-Jan met o.a. de Formule I(talië) rijders een 
pittig bergritje met 10 beklimmingen afwerkten? Beren als ze zijn beklommen ze den 
BERENdries van de 3 kanten…. 

...dat zieke Martin forfait heeft moeten geven voor zijn rit naar Pecq? Of had hij verbod 
gekregen om langs Club Mi-Noi te passeren!? 

...en dat we in ons rijtje van triathlonners een nieuwe naam mogen toevoegen? Koen in 
Kortrijk... Het had de titel van een spannend stripverhaal kunnen zijn! 

 
  Het verklarend woordenboek in woord en beeld... 

 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

 

   

   Tous ensemble, tous ensemble...  

   Come on Belgium...  

 

   We maken onze borst nat...  
   Ter ondersteuning in hun rush naar   
   de CUP... 
 

   ...Aan de wasdraad is er weinig 
    ondersteuning aan! 


