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WEEKBERICHT 25 - jaargang 13 – 01.08.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 5 augustus... 
 
De Europafeesten in Tielt zitten erop. De Gentse Feesten zijn verleden tijd! De Deinse Feesten 
hebben we ook net achter de rug! We zijn vandaag al 1 augustus. Tijd om te oogsten dus! 
Daarvoor kunnen we naar de Oogstfeesten in Aalter, maar met dit weer hebben we dit eigenlijk 
allemaal niet nodig en kunnen we rustig een feestje bouwen in eigen tuin. 't Is goedkoper... 't is 
dichtbij... en 't moet niet alcoholvrij... 't Is dus nie moeilijk, 't is gemakkelijk! Uitgeblust... bedde 
binnen! Al moogt ge heden ten dage uw bedde gerust buiten zetten. Maar denk eraan: als de 
haan driemaal kraait is 't tijd om op te staan. Zondag fietsdag met WTC Walter Godefroot. 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A+B-groep: bergrit (92 km) naar de Muur (Tenbosse, Fayte, Muur, Eikenmolen) Dirk DB 

C-groep: bergrit van 80 km richting Vlaamse Ardennen (Guido & Zn) 

D-groep: vlakke rit van 74 km richting Ruiselede (Joris) 

Temperatuur: 16 tot 26 graden         zonovergoten          neerslagkans: 10 %         N-wind: 2/3 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 4 augustus... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Mevacorit: Café 't Lapperke, Dorp 62 – Adegem 

• Fietstoch Rapide: Café 't Buitenbeentje, Vuilstraat 5 – Smeerebbe-Vloerzegem 

• Ertvelde-Cadzand-Ertvelde: Café The Maple, Stoepestraat 50 – Ertvelde 
 
  Clubinfo…  
 

Ritgegevens/Klassement…  
We waren afgelopen zondag al aan onze 25e rit toe en die bracht 56 enthousiastelingen op  de 
been. Het enthousiasme druipt er trouwens af sinds onze A en B-rijders in de echt werden 
verbonden. Een huwelijk waarin heel hard van stapel wordt gelopen (ofte, gereden). Hopelijk 
komen daar geen brokken/breuken/barsten van. Schrappen wat niet past! 
 

 A+B-groep: 31 deelnemers voor 95 km à 35,5 gemiddeld 

 C-groep:   19 deelnemers voor 76 km à 28,0 gemiddeld 

 D-groep: 6 deelnemers voor 72 km à 25,1 gemiddeld           

 

Familiefietstocht…  
Woensdag 15 augustus. Start om 9u30 uur aan De Ceder. Afstand 35 
km met tussenstop. Eindstation 'Ter Wilgen'. Receptie vanaf 13 uur, 
gevolgd door BBQ ter plaatse.  

Inschrijven kan vanaf nu via mail aan johan.de.weirdt@skynet.be. 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... er zondagnamiddag rond 15 uur nog een “koppel” fietsers werd gespot op weg 
naar huis? Onder het motto 'Samen uit samen thuis' kunnen we daar geen bezwaar tegen 
hebben! 

...dat onze snelste groep onderweg plots werd opgeschrikt toen Yves een stukje ijzerwinkel 
tussen zijn wiel had zitten? Er werd zelfs eventjes gedacht dat hij (zijn vlaggen)stokken in de 
wielen had gestoken, omdat het te snel ging! 

...en dat de vrouwen de macht grijpen bij de C-groep? Lore laat bergop menig mannelijk 
gezelschap een poepje ruiken en Sieglinde neemt ondertussen ook al het kopwerk voor haar 
rekening! Wie... wat... waar... waarom... durft nog te spreken van het zwakke geslacht!? 

  

  Opmerkelijke fietsuitspraken 

 

* Ik heb mijn fiets aan de haak gehangen... Aan de trekhaak, dat gaat een stuk rapper. 

* Hij vroeg mij om het gat dicht te rijden. Ik lachte eens en zei: “Mét of zonder condoom?” 

* Wat is 'vals plat'? … Jouw ingehouden buik!  

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Twaalf stoere rijders trotseerden afgelopen zaterdag een felle (tegen)wind tijdens de jaarlijkse 
fietsuitstap Deinze-De Panne-Deinze. Iedereen verteerde vlot de afstand van 193 kilometer, dit 
mede door het verstandig kopmanschap van Nick. Het gemiddelde over de totale afstand 
bedroeg 29,3 en er werden zowaar 556 hoogtemeters afgelegd langs “Flanders Fields”. 


