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WEEKBERICHT 31 - jaargang 13 – 12.09.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 16 september... 
Nog vier ritten te gaan en nog vijf punten te verdienen. Gaan met die banaan! Tevens gezonde 
voeding voor een tussendoortje op de fiets. Zondag met z'n allen weer van de partij? Het weer 
blijft ons alvast meezitten. Alleen is het wel iets frisser 's morgens bij de start. 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: vlakke rit van 95 km richting Serskamp (Kenneth) 

B-groep: vlakke rit van 85 km richting Egem (Patrick)  

C-groep: vlakke rit van 80 km richting Lembeke (Ria) 

D-groep: “de net niet bergrit” van 74 km richting Zulzeke (Trui) 

Temperatuur: 10 tot 21 graden            droog            neerslagkans: 10 %           ZW-wind 2/3 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 15 september... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Sloebertocht: JGC Bergenmeers, Koedreef 7 – Destelbergen 

• Van Kerschaver Erwin Toertocht:  – Maldegem 

• Primus Classic Cyclo: Brouwerij Haacht, Provinciesteenwe 28 – Boortmeerbeek 
 

Ladies Corner…  
Zondag 16 september kan je GRATIS deelnemen aan het 'Het Grootste Vrouwenpeloton'. 

https://www.nieuwsblad.be/hetgrootstevrouwenpeloton2018 

Waar?      Site Volvo Car Gent (John Kennedylaan 25, Gent) 

Wanneer?      Zondag 16 september om 9u30 

Inschrijven?      De inschrijvingen sluiten op 13 september (niet ter plaatse) 

Wie?       Sportieve dames van elke leeftijd  

Dagindeling?   Ontvangst met koffie en gebak; Vertrek voor 25 km, 45 km, 60 km of 90 km 

       Lekkere bevoorrading onderweg (uitgezonderd 25 km); Een glaasje bubbels  
                                               bij aankomst; Een deugddoende massage; Bike yoga-sessies  

  Clubinfo… 

Afgelopen zondag waren we al aan de 32e rit toe. Met 74 rijders kregen we alweer een mooi 
gestoffeerd deelnemersveld aan de start dat zo te zien nog altijd niet aan uitbollen toe is... 

A-groep: 21 deelnemers voor 88 km à 34,6 gemiddeld (vlak) 

B-groep: 19 deelnemers voor 88 km à 32,5 gemiddeld (bergrit)  

C-groep: 18 deelnemers voor 73 km à 28,5 gemiddeld (bergrit) 

D-groep: 16 deelnemers voor 78 km à 27,0 gemiddeld (vlak)          
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   Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... chauffeur Denis al blazend uit de volgwagen stapte bij thuiskomst met de A's en 
zei: “De mannen reden hier honderdveertig!?” Maar we bleken hem niet goed verstaan te 
hebben, 't was: “Nie onder de veertig” Kleine nuance! 

 

...dat klimgeit Yves De Poorter zich bij de C's ontpopte tot de koning van 5x Tiegemberg in 
een rit zonder lekke banden? Parcoursbouwer Ivan was een tevreden man...  

 

...en dat de D-groep zondag met Filip Dhondt, Jo De Blaere en Bert Sucaet de eer had een 
aantal sterke rijders in hun gezelschap te hebben? Alhoewel... sterke rijders... in het begin vaste 
B-rijders, de laatste jaren bij de C-groep en nu bij de D(ame)'s! Volgend jaar een E-groep 
oprichten voor die mannen... de E-bikers!? 

 

… en dat het Parcours BK wielrennen 2019 in Gent een eerbetoon 
wordt aan Walter Godefroot. Het wordt een parcours dat zowel de 
Flandriens als de rassprinters kan bekoren”, Start en aankomst zijn 
voorzien aan de Watersportbaan op zondag 30 juni 


  Woordspelingen... 

 
 

    * Hij vertelde de astmapatiënt een adembenemend verhaal. 

    * Het konijn zag de jager en koos het hazenpad. 

    * De vrijgezel kreeg voor zijn verjaardag een single. 

 

 

  Uitsmijter van de week... 

Voor diegenen die nog eens in competitie willen treden en die zich nog kinds genoeg voelen... 
 

    
           


