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WEEKBERICHT 23 - jaargang 13 – 18.07.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 22 juli... 
 
O dierbaar België... De Nationale Feestdag komt er aan! Nu de Belgen flink presteerden op het WK 
voetbal hangt er nog altijd veel nationaliteitsgevoel in de lucht. We kennen ondertussen de 
“Brabançonne”, de nationale driekleuren hangen nog te wapperen en 'tous ensemble' gaan we er voor. 
Ook zondag weer, maar dan op de fiets. Veel plezier, allemaal samen! 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A+B-groep: vlakke rit van 90 km richting Roeselare (Christof)  

C-groep: vlakke rit van 80 km richting Moerbrugge (Ivan) – geen volgwagen! 

D-groep: lichtgolvende rit van 77 km richting Egem (Fatima) 

Temperatuur:  16 tot 25 graden         zomerweer         neerslagkans: 15 %        NW-wind:  2/3 Bft 


  Zaterdagorganisaties van 21 juli.. 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Ster van SNA: Voetbalkantine, Kleinkouterken 13 – Sint-Denijs-Westrem 

• From East tot West: Sportpark, Lindestraat17 – Aalter 

• WTC De Flandriens Tour:  Café 't Lapperke, Dorp 62 – Adegem 

• Fietstocht Martin Wallez: OC Strijpen, Sint-Andriesstwg 163 – Zottegem-Strijpen  

• Aywaille-Bastogne-Aywaille: Rue de la Heid 57 – Aywaille 
 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
De vakantieperiode is aangebroken en dat vertaalt zich in het aantal deelnemers op zondag. Vandaar ook 
dat we afgelopen zondag en ook de komende zondagen opteren om A en B te laten samen rijden, temeer 
ook onze chauffeurs eens kunnen genieten van een “autoloze” zondag.  

Tijdens onze 23e rit kregen we 51 rijders op de been, verdeeld dus over drie groepen. 
 A+B-groep:  27 deelnemers voor 87 km à 32,3 gemiddeld 

 C-groep:   16 deelnemers voor 89 km à  27,5 gemiddeld  
 D-groep:  8 deelnemers voor 79 km à 24,5 gemiddeld           

 

Eigen organisaties…  
 
Jaarlijkse zomerrit naar De Panne 

Volgende week zaterdag 28 juni gaat de jaarlijkse zomerrit door naar De Panne. De totale afstand 
bedraagt 190 km. Thomas en Jan verzamelen de Deinzenaren om 8u30 aan de fontein (Markt, Deinze) 
en om 9 uur sluiten de vrienden van De Mandel aan ter hoogte van Machelen Brug. In Adinkerke is er 
een middagstop en wordt er spaghetti voorzien. De terugkomst wordt verwacht omstreeks 17 uur.  
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Familiefietstocht… 

Woensdag 15 augustus gaat onze jaarlijkse familiefietstocht door. Binnenkort volgt alle informatie 
hieromtrent om in te schrijven. We kunnen in alle geval al verklappen dat het fietsgedeelte in de 
voormiddag zal verlopen (ongeveer 40 km met een tussenstop) en dat er afgesloten zal worden met een 
middagbarbeçue vanaf 13u in Ter Wilgen (Poelstraat – Petegem).  

 
  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... er afgelopen weekend flink wat hoogtemeters werden afgewerkt met als referentiepunt de 
Berendries? Alle groepen deden namelijk de bult van Michelbeke aan. De A+B groep nam die echter wel 
bergaf, waardoor je bij hen eerder van laagtemeters kunt spreken! 

...dat de meeste A-rijders echter verkeerd reden in de slotfase en aan De Ceder moesten sprinten voor 
de 16e plaats? De meeste B's zaten toen al op het terras! 

...en dat er overwogen wordt op volgend jaar een nieuwe D-groep op te richten? De Disk-rijders, voor 
zij die platvallen met schijfremmen... 

 

  Het verklarend woordenboek... 
 

* Pro-deo advocaat = advocaat die pleit voor het gebruik van deodorant 

* Stofwisselingsziekte = iemand die te veel kleren koopt 

* Ochtenderectie = ontbijt op bed 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

 

  

 


