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WEEKBERICHT 21 - jaargang 13 – 04.07.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 8 juli... 
 
We duiken de vakantiemaanden in! Langs deze weg een deugddoend verlof gewenst aan de vele 
emigranten en vluchtelingen die ons land de komende dagen en weken verlaten. De ene om op 
rust te komen, de andere om zijn fietsgrenzen te verleggen. Maar de thuisblijvers kunnen hier 
bij ons ook verder hun hartje ophalen. Ook wij fietsen de kilometers verder bij elkaar en met 
mekaar. 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: golvende rit van 95 km  richting Oudenaarde (Paul) 

B-groep: Licht Golvende rit 84 km richting Zwevegem (Dirk DB) 

C-groep: vlakke rit van 83 km richting “Manke Merrie” (Lieven) 

D-groep: Licht golvende rit van 70 km richting Oudenaarde (Joris) 

Temperatuur:  15 tot 22 graden         zwisselvallig          neerslagkans: 65 %         W-wind:  3 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 7 juli.. 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• 2e Flabbaert Cycling en VTT Tour: Sporthal, 
Prinsengoeddreef 33 – Knesselare 

• 7e Boekeltocht: Boekelbaan (z/n) – Zwalm 

• 50e Europarally: Café Batavia, Pittemsesteenweg 28 Tielt 

 

 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
67 aantal deelnemers tijdens onze 22e rit. 

* A-groep met 14: Vlakke rit van 106 km à 38 km/h  

* B-groep met 15: Bergrit  van 79 km à 30,3 km/h  

* C-groep met 26: Golvende rit  van 78 km à 29,7 km/h 

* D-groep met 12: Vlakke rit van 76 km à 26,6 km/h  

Nieuwe overzichten terug te vinden op onze website. 
 

Ladies Corner…  
Mochten onze vrouwtjes soms eens een andere fietsuitdaging zoeken op 
zondagvoormiddag dan heb ik iets gevonden voor hen...  

For Ladies only, in Oudenaarde, de Skoda Ladies' Classic for Think-Pink 
op zondag 26 augustus aan het Centrum voor de Ronde van Vlaanderen.  

Dit evenement is helemaal gratis!   

https://www.think-pink.be/nl/acties/d/a/4967  
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... onze website opgefleurd werd met een nieuwe groepsfoto? Opvallend gegeven is 
dat Lore “la vie en rose” het rooskleurig inziet! 

... en dat de A’s blijven steken zijn op 38km/u, nu ja … voor wielertoeristen toch stevig 
gereden nietwaar, zeker in de wetenschap dat het om en bij de 30° werd afgelopen zondag ! 
 

 

 

 

… en dat er bij deze temperaturen alternatieven zijn 
op fietsen.   

 
 
 
 
 

 

 
  Het “zei” zo... 
 

* “Doet u aan extreme sporten?” “Ja... ik spreek af en toe mijn vrouw tegen!” 

* Er komt een man een café binnen met het geweer in volle aanslag en roept: “Ik wil weten wie 
er met mijn vrouw naar bed is geweest.” Een stem achter de toog antwoordt: “Je gaat kogels te 
kort komen.” 

* Er staan twee kaarsen op tafel. Zegt de ene tegen de andere: “Zullen we samen uitgaan?” 

 

  Uitsmijter van de week... 
Moesten we een nieuwe volgwagen nodig hebben... ik weet er eentje staan... 

 

      
 

 


