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WEEKBERICHT 28 - jaargang 13 – 22.08.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 26 augustus... 
 
De tijd vliegt voorbij! We staan zondag voor de 30e rit van dit seizoen. Meteen de laatste rit van 
de maand augustus en dus zit de zomer- en verlofperiode er op. De C-rijders gaan er nog een 
keer flink tegenaan met een stevige rit richting Muur met in totaal om en bij de 600 
hoogtemeters. Om toch nog vòòr de middag thuis te zijn is het vertrekuur met een kwartiertje 
vervroegd. Dus C-rijders niet vergeten, afspraak om 8u15 stipt aan De Ceder. 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: bergrit van 95 km richting Ronse (Bert Maebe) 

B-groep: golvende rit van 85 km richting Tiegem en omgeving (Patrick M) 

C-groep: bergrit van 90 km richting Geraardsbergen (Jo DB) – start 8u15 ! 

D-groep: vlakke rit van 70 km richting Dentergem (Joris) 

Temperatuur: 10 tot 19 graden     droog maar frisser      neerslagkans: 50 %     NW-wind: 2/3 Bft 

 

*** Opgelet!    Zondag slechts 2 volgwagens ter beschikking. Aangezien de C-groep al op pad 
gaat met één daarvan rest er voor de andere twee resterende groepen slechts 1 volgwagen. A- en 
of  B-rijders gelieve daar dus rekening mee te houden. Ter plaatse zal bekeken worden hoe dit 
“probleem” best wordt opgelost! 

 

  Zaterdagorganisaties van 25 augustus... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Lozerbosveldtoertocht: Parochiaal Centrum 'della Faille', Ouwegemsestwg 259 – Lozer 

• Dranken Engels Cycling Tour: Sportcentrum, Lindestraat 17 – Aalter 

       Café Edemolen, Steenweg op Deinze 148 – Nazareth 

• 47e FT Slepers Omloop Dender-Zwalm-Schelde: Café Sport, Merehoekstr 16 – Hillegem 

• La Vélomediane Claudy Criquielion: Complexe Sportif, Quai de l'Ourthe – La Roche 
 
  Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  
We hebben ondertussen de 29e rit achter de rug en alle verlofgangers beginnen zo stilaan weer 
binnen te sijpelen. Zondag kregen we 68 deelnemers op de fiets en die waren weer netjes 
verdeeld over 4 groepen. We gaan dus weer de normale toer op. Volgende week komen we 
terug op het klassement. Met de hitte van de voorbije maanden ben ik die een beetje uit het oog 
verloren. Maar om een tipje van de sluier te lichten... Frank Rogge leidt nog steeds de dans met 
twee ritten bonus op de naaste achtervolger(s). 

    A-groep: 14 deelnemers voor 92 km à 33,0 gemiddeld 

    B-groep: 21 deelnemers voor 99 km à 32,6 gemiddeld 

    C-groep: 20 deelnemers voor 82 km à 29,5 gemiddeld  

    D-groep: 13 deelnemers voor 68 km à 25,1 gemiddeld            
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Programma sept./okt. …  
Volgende week duiken we met de maand september de slotfase van ons zomerseizoen in. Tijd 
om nog één keer een rittenprogramma ineen te knutselen, met in totaal 5 ritten voor de 
zondagen in september. Gezien de verkiezingen van zondag 14 oktober wordt op 7 oktober de 
slotrit van dit seizoen gereden. En traditioneel vallen er die dag dubbele punten te verdienen! 

 
  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... afgelopen zondag vier trekkers de C-groep een aantal keren op sleeptouw 
namen?  Trekkers onder de vorm van tractoren dan, die hen voor de wielen kwamen rijden. 

…maar dat we wél een nieuwe kopman ontdekten?  Met name de 14-jarige Mathis Snaet die 
de laatste 10 kilometer voor zijn rekening nam. Tot grote tevredenheid van papa Koen! 

...en dat we dit seizoen veel tekenaars in onze rangen tellen? Of eerder gezegd, veeltekenaars. 
Vorige week zelfs drie man die verschillende inschrijvingsbladen hadden ingekleurd! 

 
  De mooiste quotes van wielrenners 

 

* Jacques Anquetil: “De ideale wielerprof heeft de benen van Merckx,  
             het hoofd van Merckx, de spieren van Merckx en de zegedrift van Merckx.” 

* Walter Godefroot:  

           “Een echte spurter duikt soms in een gat waar nog geen konijn door kan.” 

* En dan was er nog die van Eddy Planckaert na  Gent-Wevelgem:  

            “Ik ging hem met zijn kloten in de gracht rijden!” (Nvdr. Bontempi)  

 

  Tip van de week... 
  

Op die manier voorkom je zeker een hongerklop of fringale... 
 

 

 

 

       Na de worstenhelm... 
 

 

       nu de bananenhelm !!! 


