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WEEKBERICHT 22 - jaargang 13 – 11.07.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 15 juli... 
 
We houden het hoofd koel en blijven hittebestendig. Daarvoor is de fiets een uitstekend 
hulpmiddel. Een beetje wind door de haren, wat verkoeling in het gezicht, een licht zomertruitje 
om de schouders en zweetdruppels op de benen. Meer moet dat komende zondag weer niet zijn! 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: licht golvende rit van 95 km richting Wetteren (Johan) 

B-groep: golvende rit van 90 km richting Wijnhuize (Jeroen) 

C-groep: bergrit van 86 km richting Berendries (Ivan) – terug +11u45!! 

D-groep: bergrit van 80 km richting Berendries (Joris) 

Temperatuur: 15 tot 25 graden        mooi en warm        neerslagkans: 10 %        W-wind:  1/2 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 14 juli.. 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• VCG Cycle Classic: Sportdreef – Gavere  (http://beachfeesten.be/programma-zaterdag/)  

• Bultjesfietstocht: Basisschool De Parel, Steenvoordestraat 13 – Heusden 

• Ledeganck Fietstochten: Stedelijk Sportcomplex, Burg. L. Pussemierstraat 157 – Eeklo 
 
  Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  
Zondag kregen we toch weer 67 rijders aan de start van onze 22e rit. Toch valt het nog altijd 
op dat er links of rechts iemand vergeet het correcte inschrijvingsblad te tekenen of helemaal 
niet tekent. Vooral deze laatste(n) kunnen dan ook niet opgenomen worden in het klassement.  

 A-groep: 19 deelnemers voor 98 km à 33,7 gemiddeld 

 B-groep: 15 deelnemers voor 87 km à 33,2 gemiddeld 

 C-groep: 23 deelnemers voor 77 km à 28,8 gemiddeld 

 D-groep: 10 deelnemers voor 72 km à 26,0 gemiddeld           

 

Fietsen in groep…     
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/217-art43bis 

Voor wieler(toeristen)groepen van 15 tot 150 

deelnemers gelden aparte verkeersreglementen. 

Misschien eens nuttig en interessant 

om deze wegcode eens mee te geven. 
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   Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... de A-rijders afgelopen zondag rond Wannegem-Lede in de weg kwamen rijden 
van de B-groep? Voorrang van rechts is ook daar en op de fiets van toepassing, hé! 
 

...dat tijdens de rit met de C's naar “Manke Merrie” Lieven zich eerder ontpopte als een jong 
veulen en er in gestrekte draf tegenaan ging? Als een prins op het witte paard leidde hij ons over 
prachtige Westvlaamse binnenwegen! 

 

...en dat we ons afvragen of er afgelopen dinsdag wel gefietst is, gezien de belangrijke match 
van de Rode Duivels tegen Frankrijk? Het verlies kon achteraf worden doorgespoeld met ne 
Picon of ne Ricard! Ieder nadeel heb z'n voordeel... 
  

  Achter...klap ! 
 

* Achter elke sterke man staat een vrouw... met haar ogen te rollen! 

* Achter elke woedende vrouw staat een man... die geen idee heeft wat hij nu weer fout deed! 

* Achter elke succesvolle man staat een trotse vrouw... en een verbaasde schoonmoeder!  

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Ook mijne vélo heeft ook last van de hitte... 

  
 

 

 


