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WEEKBERICHT 24 - jaargang 13 – 25.07.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 29 juli... 
 
Zondag zwaaien we de maand juli uit met nog eens een gezamelijke rit, al zien we al veel 
vakantiegangers terugkomen. Anderen hebben pas nu het vakantiegevoel te pakken en trekken 
er op uit. Maar voor zuiderse temperaturen en hete dagen hoef je het land niet te verlaten. 
Verkoeling vinden we op de fiets. Ook zondag weer... 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A+B-groep: vlakke rit van 93 km richting Sint-Jan-In-Eremo (Andy DP) 

C-groep: golvende rit van 75 km  richting “Kouterroute” (Ivan DW) 

D-groep: golvende rit van 71 km richting Zottegem (Joris DW) 

Temperatuur: 15 tot 25 graden         zon, zon, zon          neerslagkans: 10 %        W-wind: 1/2 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 28 juli.. 
 

Eigen organisatie... zeerit De Panne 

Zaterdag 28 juli gaat de jaarlijkse zeerit door richting De Panne over een totale afstand van 190 
km. Er wordt gestart om 8u30 aan de fontein (Markt, Deinze) en om 9 uur sluiten de 
Grammenaars aan (Machelen Brug). De tussenstop voor de lunch is in Adinkerke, waar de 
spaghetti op jullie zal wachten. De gemiddelde snelheid zal tussen de 28 en 30 km/u liggen. De 
terugkomst wordt voorzien omstreeks 17 uur. 

Routes (onder voorbehoud) kunnen bekeken worden via onderstaande links: 
Richting De Panne: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/2148417/racefietsroute/grammene-de-panne-v2018 

Terugtocht Deinze: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/701908/racefietsroute/de-panne-grammene-v2018 

 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• 1e Rochus Classic: Sporthal De Kluize, Sportstraat 5 – Oosterzele 

• Memorial Van Rie: Cafeteria Meos, Bloemestraat 36D – Maldegem 

• Polder en Krekentochten: Café Tramstatie, Bentillestraat 3, Sint-Laureins (Bentille) 
 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
Snel, sneller, snelst reden de 62 deelnemers afgelopen zondag tijdens onze 24e zondagrit. Of 
wat dacht je als je onderstaande cijfers bekijkt! 

 A+B-groep: 35 deelnemers voor 95 km à 34,1 gemiddeld 

 C-groep:    18 deelnemers voor 81 km à 30,2 gemiddeld  

 D-groep:   9 deelnemers voor 75 km à 26,6 gemiddeld    
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Familiefietstocht…  
Volgende week starten we de inschrijvingen voor onze familiefietstocht van 15 augustus.  

Info volgt per apart schrijven/mail. Doordat onze familiefietstocht dit jaar op een woensdag 
valt en we niet in conflict willen komen met de Deinse feesten en meer bepaald de 
kaandelconcerten op woensdagavond, opteerden we om het fietsgedeelte in de voormiddag te 
organiseren en af te sluiten met een middagbarbeçue (vanaf 13u) . Plaats van gebeuren is Ter 
Wilgen (Poelstraat – Petegem). Er wordt ondertussen gewerkt aan het fietsparcours met 
tussenstop om de verloren calorieën onderweg weer aan te vullen. We kijken alvast uit op weer 
een groot deelnemersveld en we maken er weer een hecht familiegebeuren van. WTC 
Walter Godefroot kennende wordt het sowieso een leuk gebeuren! 

  
  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... de gemiddeldes erg hoog lagen afgelopen zondag? De C's zetten een behoorlijke 
30,2 neer, de A's klokten op 34,1 af en Willy boven de 35... !? 

...dat de 34,1 van A en B samen de volledige verdienste was van de B's? Er wordt dan ook 
gefluisterd dat de A's misschien beter kunnen worden afgeschaft... 

...en dat bij de dames Fatima voor een kleine verrassing zou zorgen? De verrassing was 
groot toen er werd vastgesteld dag er geen verrassing was. Verrassend voor velen! 
  

  Het zei zo... 
 

* Huiswerk: Jantje vraagt aan vader: “Papa, is het le coeur of la coeur?” “Li-keur,” zegt vader. 

* Tactvol ontslag: “ Ik weet niet hoe we het zonder jou moeten redden, maar vanaf maandag 
gaan we het proberen!” 

* Reclame: “Drie BH's voor de prijs van twee, daar laat je ze toch niet voor hangen?” 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

VOS-se-STREKEN met V.D.B.... 

In koerstermen zeggen ze dan: “Met de handen boven op de guido(n) !!!” 

   


