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WEEKBERICHT 30 - jaargang 13 – 05.09.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 9 september... 
Back to school! Back to work! Back to reality! Back on bike! Zo is er voor iedereen wat wils. 
Maar naargelang het jaar dat mindert minderen ook de temperaturen. 's Morgens voelt het al een 
stuk frisser aan. Zondag zullen wellicht de lange koersbroeken en de truien met lange mouwen 
weer in het peloton verschijnen. Maar het blijft droog en aangenaam fietsweer en dat is 
belangrijk. Tot zondag! 
 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: vlakke rit van 95 km richting Beernem (Koen Vw) 

B-groep: golvende rit van 86 km richting Zulzeke (Dirk DB) 

C-groep: bergrit van 75 km richting 'op en rond' Tiegem (Ivan DW) 

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

Temperatuur: 11 tot 18 graden          wisselvallig         neerslagkans: 50 %          W-wind: 2/3 Bft/ 

 

 

  Zaterdagorganisaties van 8 september... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Gentse Gordel: BS De Kleine Prins, Kasteellaan 1 – De Pinte 

• 10e Garnaalrit: Meuleken 10 – Boekhoute 

• Ghostbikers Cyclingrit: Lovendonk 8 – Sleidinge 

• Oude Kwaremont Trofee: GOC 't Zaalke, Kwaremontplein – Kluisbergen 

• Tour De Briek: Sportkaffee Leiestadion, Georges Coornaertdreef 9 – Desselgem 
 

 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
Zondagnamiddag waren de gegevens van de 31e rit al gekend. Weekendwerk van Kristof 
Cornelis, dubbel betaald!? Met 77 enthousiaste fietsverslaafden – alhoewel! – waren we 
afgelopen zondag. Met zo te zien goede fietsbenen !!! 

A-groep: 16 deelnemers voor 97 km à 35,5 gemiddeld (lichtgolvend) 

B-groep: 22 deelnemers voor 91 km à 30,8 gemiddeld (bergrit) 

C-groep: 27 deelnemers voor 82 km à 29,9 gemiddeld (vlak)  

D-groep: 12 deelnemers voor 76 km à 27,6 gemiddeld (vlak)           
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Ladies corner…  
Tien redenen waarom vrouwen massaal fietsen. 

       1.   Iedereen doet het... Iedere vrouw heeft wel een vriendin die verslaafd is aan haar fiets. 

2. Vrijheid... De fiets heeft de vrouwen meer geëmancipeerd. 

3. Rolmodellen... Media-aandacht van vrouwenwielrennen doet de ontwikkeling goed. 

4. Bekende vrouwen 'outen' zicht... Saartje Vandendriessche, Roos Van Acker, enz... 

5. Vrouwen verenigt u... Er worden steeds meer damesfietsclubs opgericht. 

6. Evenementen... Ladies Fun Ride, cycloritten en Mtb-toertochten voor vrouwen. 

7. Het juiste materiaal... Vrouwen fietsen niet langer op omgebouwde mannenfietsen. 

8. Vrouwen en techniek... Steeds meer vrouwen staan aan het hoofd van fietsproducten. 

9. Goed voor de lijn... Alleen bij lopen en squash verbrand je meer calorieën. 

10. En zoveel meer... Weg van de drukte, zorgen vergeten, bijkletsen, quality time, enz... 

 
  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... Judith zondag is thuisgekomen met 4 (vier) handschoentjes in haar achterzak? 
Na enig speurwerk kwam aan het licht dat de 2 overtollige wantjes van ne De Weirdt waren... 
van Jo-“wantje”! 

...dat de C-rijders zich nu ook al op sleeptouw laten nemen door de vrouwtjes? Volgzaam als 
onze mannen zijn lieten ze Greet en Debora zelfs wat kopwerk doen! 

...en dat... Christophe zich een beetje eenzaam en verlaten voelt bij de damesgroep sinds zijn 
vrouwtje met de C-groep is beginnen meerijden? Vandaar misschien dat hij daar met een 
gemiddelde van bijna 28 per uur rondrijdt. Uit frustratie! 

 
  Wat is nooit grappig... ? 

 

* Een pyromaan die een vlammend betoog houdt.  

* Een dove een klap geven en zeggen: “Wie niet horen wil moet voelen!” 

* Een houten been gemaakt van kreupelhout. 

 

  Uitsmijter van de week... 


