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WEEKBERICHT 27 - jaargang 13 – 15.08.2018 
 

  Fietsprogramma van zondag 19 augustus... 
Onze fietshoogdag met de familiefietstocht is weer een keertje achter de rug. Het streefdoel van 
100 deelnemers werd bereikt en wij menen te mogen stellen dat iedereen er weer ten volle heeft 
van genoten. Mooi fietstochtje over nieuwe paden met een leuke tussenstop in de Gentse 
jachthaven. In Ter Wilgen ruimschoots tijd voor een uitgebreid aperitieftijd... En last but not 
least uitvoerig eetgedeelte, met hapjes, BBQ, koffie en ijs. Alle punten voor het bestuur en de 
helpende handen. Op naar zondag voor een nababbel tijdens de 29e rit van het seizoen. 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: Golvende rit 95km naar zwalm-kruishoutem (Wouter Dossche) 

B-groep: vlakke rit van 90 km richting Oosteeklo (Bart DV) 

C-groep: licht golvende rit van 80 km richting Pittem (Bart DS) 

D-groep: licht golvende rit van 68 km richting Oosterzele (Joris) 

Temperatuur: 15 tot 24 graden              droog              neerslagkans: 15 %              W-wind: 3 Bft  

  Zaterdagorganisaties van 18 augustus... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Memorial Tom Simpson: GRSV, Vissersdijk 1 – Gent 

• Memorial Romain Vercauter: Sporthal Assenede, Kappellestraat 4 – Assenede 

• Melle-Muur-Melle: Café Melle Rose, Dorpsplein 2 – Melle 

• Géants des Ardennes: Country Hall de Liège, Allée du Bol d' Air 13 – Angleur 
 
  Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  
Ondertussen hebben we er 28 ritten opzitten. Afgelopen zondag stonden welgeteld 68 
sportievelingen aan de start. Zie gegevens hieronder. En gisteren genoten we van onze 
fietshoogdag  met de familiefietstocht. Het totaal aan inschrijvingen oversteeg uiteindelijk het 
honderdtal, waarvan 93 mannen, vrouwen en kinderen mee op de fiets stapten. Family-time!  

 A+B-groep: 30 deelnemers voor 106 km à 33,7 gemiddeld 

     C-groep: 28 deelnemers voor 82 km à 30,0 gemiddeld  

     D-groep: 10 deelnemers voor 74 km à 23,2 gemiddeld     

Lady's corner…  
Voorbije zondag stonden de D-rijders en rijdster voor hun koninginnenrit onder de noemer: ROEPI-
ROEPI. De weersomstandigheden waren gunstig (droog wegdek, zonnetje en ietwat wind) en zoals Joris 
het zo graag zegt: “Geen mietjes van de partij!” Op de afspraak: Sofie, Colette, Martine, Alexia, Greet, 
Trui, Sabine (vrouwelijk 7-tal) en Christof, Geert, Joris (de 3 musketiers). Zonder te blozen mogen we 
stellen dat iedereen een beetje bevreesd was van de 9 beklimmingen en tussenin nog wat glooiende 
wegen, met 600 hoogtemeters, over  een totaal van 75 km. Maar uiteindelijk heeft iedereen het uitstekend 
gedaan en het beste van zichzelf gegeven. Alleen spijtig dat Christof ietwat té veel kracht gebruikte op 
Berg ten Haute waardoor hij zijn ketting aan flarden reed en eenzaam en verlaten alleen achter moest 
blijven. De pechdienst van Wielerbond Vlaanderen bracht redding en heeft zijn fietsketting ter plaatse 
hersteld. Dit als klein wistjedatje voor in geval van pech! In de groep liep het verder op wieltjes, dankzij 
het voorbeeldige werk van een goede kapitein-kopman-wegcontroleur van de C-groep (Geert, de 
schoenmaker, bleef bij zijn leest). Zoiets wordt bij de dames erg toegejuicht en een C-rijder mag altijd en 
graag zijn diensten aanbieden om op een verstandige manier de groep op sleeptouw te nemen om Joris te 
ontlasten en schwung te geven aan de D-groep. 
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   Wistjedatjes... 
Wist je dat... de A-B rijders een vlakke tot lichtgolvende rit hebben afgewerkt... 
met meer dan 500 hoogtemeters? Sterk als ze zijn kunnen zij bergen verzetten! 

...dat ene zekere Judith zowaar op het terras werd opgemerkt met een biertje in de 
hand? Een zwak moment of een koffie verkeerd besteld!? 

...en dat onze familiefietstocht nodig was om leden zoals Serge, Kristof en Els 
aan hun eerste rit van dit seizoen te helpen? Wellicht kunnen ze tegenwoordig 
slechts een tempo van gemiddeld van 15 km/u... met tussenstop... aan!!! 

  Kunst- en fietswerk 

* Als je de ketting strak houdt, ga je altijd vooruit.  

* Put the fun between your legs! 

* Mobiel bellen? Koop een fietsbel! 

 

  Gezinsfietstocht 

 

 

 

 


