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WEEKBERICHT 29 - jaargang 13 – 29.08.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 2 september... 
 
Met september die de neus komt opsteken gaan we zo zoetjes aan naar het einde van ons 
zomerseizoen. Wat vliegt de tijd toch snel! Er resten ons in totaal nog 6 ritten, 5 zondagritten in 
september en de slotrit op 7 oktober. Wie nog een aantal punten wil scoren in het klassement 
voor het souper of de terugbetaling van de kledij zet zich best nog een keer schrap. Zondag kan 
dat al met de eerste rit van de maand september. 
  

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: vlakke rit richting Ruiselede/Wingene (Johan DW) 

B-groep: bergrit van 90 km richting La Houppe (Jeroen V) 

C-groep: vlakke rit van 80 km richting Ursel (Ivan DW) 

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

Temperatuur: 12 tot 24 graden        droog en warmer       neerslagkans: 10 %       O-wind:1/2  Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 1 september... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender   

• Schipdonkrally: Café 't Vedetje, AC Vander Cruyssenstraat 1 – Nevele 

• Oost-Vlaanderens Mooiste: SC Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1 – Zottegem 

• Roger De Vlaeminck Classic: Sportpark, Burg. L. Pussemierstraat 157 – Eeklo 

• Vriendschapstocht: SC Hoge Wal, Guldensporenlaan 34 – Ertvelde 

• Sven Nys Classic: Sven Nys Cycling Center, Balenbergstraatje 11 – Tremelo 
 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens…  
Afgelopen zondag kregen we 72 sportievelingen op de fiets. Toch wel enkele opvallende 
gegevens deze week. Zo telde de C-groep zomaar eventjes 34 deelnemers en snoepte van alle 
andere groepen toch wel een aantal vaste rijders af. Daardoor waren de D-rijders afgelopen 
zondag zowaar de 2e grootste groep in aantal. Wat de Muur van Geraardsbergen al niet teweeg 
kan brengen, hé! Langs deze weg bedanken we Dirk Den Blauwen voor het ter beschikking 
stellen van de “Muur”-rit en de kopmannen om ons veilig en aan een mooi tempo over berg en 
dal te loodsen. Voor herhaling vatbaar! 

 A-groep: 11 deelnemers voor 93 km à 31,3 gemiddeld 

 B-groep: 13 deelnemers voor 88 km à 30,7 gemiddeld  

 C-groep: 34 deelnemers voor 93 km à 27,7 gemiddeld  

 D-groep: 14 deelnemers voor 70 km à 26,0 gemiddeld   

Opmerkelijk ook nog zijn de gemiddeldes waarmee afgelopen zondag werd rondgereden. Met 
om en bij de 31, 30, 28 en 26 km/u. werden uitzonderlijk nog eens de vooropgestelde 
snelheden ontwikkeld. Ons 'Intern Reglement' is jullie er alvast dankbaar voor! 
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Klassement...         
Met de vakantiemaanden achter de rug en na welgeteld 30 ritten is het hoog tijd om nog eens 
een oog te werpen op het klassement. Bij de heren heeft Frank Rogge 29 ritten achter zijn 
naam en met een marge van 2 ritten zal hij nog moeilijk bij te benen zijn. De naaste 
achtervolgers die aanspraak maken op de andere podiumplaatsen luisteren naar de naam Ivan 
De Weirdt (27 ritten), Dirk Den Blauwen (26) en Marnix Dhondt (26). 

Bij de dames wordt het zeker een millimeterspurt tussen Greet Clauwaert en Lore Eggermont 
(beiden 28 ritten). Voor het achtervolgend drietal Colette Neirinck (25), Trui Cornelis (24) of 
Sofie Vandervennet zit er wellicht niets meer in dan een bronzen onderscheiding. 

Het aantal rijders met minstens één rit achter hun naam klom ondertussen naar welgeteld 147 
in totaal.  

 

Buurtfeest BIN-Penneman…  
Wie zaterdag a.s. 1 september eens wil genieten van enkele 
ontspannende uurtjes kan terecht tussen 16 en 20 uur op het 
Buurtfeest van de Pennemanstraat in Astene. Een pintje aan 
een lage prijs, een gratis streepje muziek van de “Rick Wills 
Band” en om de honger te stillen wordt voor een BBQ-worst 
gezorgd. De volwassenen vinden dus zeker hun gading, maar 
ook de kinderen worden niet vergeten met een springkasteel 
en een knutsel- en schminkstand. Uiteraard is het hoofdzaak 
om de buren samen te brengen, maar ook andere mensen die 
houden van een beetje gezelligheid zijn altijd welkom op dit 
rustig en onbevangen buurtfeest. 

 
  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... ons aller Frank(ske) afgelopen zondag niet over de Haaghoek reed, maar wel 
uit de bocht ging en een hoek uit een haag reed? Ook kampioenen maken nog wel eens een 
stuurfout! 

...dat een imposante C-groep richting “Giesbergen” trok om daar onder muzikale begeleiding 
over de (kapel)muur te fietsen? Te Lourdes op de bergen... op de Muur van Geraardsbergen! 

...en dat onze kopmannen hun taak met overtuiging ter harte nemen? In zoverre zelfs dat ene 
Bart bij aankomst het zweet uit zijn helm kon wringen!! 

 
  Woordspelingen 

* Brokken voor dieren kosten tegenwoordig stukken van mensen.  

* Door die val haalde hij zich een gebroken been op de hals. 

* De vervuiler betaalt niet, hij poetst de plaat. 

 

  Uitsmijter van de week... 

Ondertussen is onze website opgesmukt met de laatste gegevens van het klassement en kan 
iedereen daar eens gaan kijken hoeveel ritten hij heeft verzameld. Eerstdaags zal ook het laatste 
rittenprogramma daarop terug te vinden zijn.   https://www.wtcwaltergodefroot.be/ 
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