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WEEKBERICHT 32 - jaargang 13 – 19.09.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 23 september... 
Nog drie keer fietsen en dan zit ons zomerseizoen er officieel op. Inderdaad, officieel... want 
daarna kan en zal er nog wel doorgefietst worden op zondag. Dit echter zonder plichtplegingen, 
klassementen, geplande ritten of andere georkestreerde zaken. De diehards en de doorduwers        
houden het nog wel een beetje vol. Als de weersomstandigheden uiteraard mee willen, want 
daar draait het toch enigszins rond. Fietsen is vooral fun under the sun! Maar of dat zondag het 
geval zal zijn valt te betwijfelen... 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: golvende rit van 95 km richting Kortrijk/Bossuit (geen volgwagen!) 

B-groep: vlakke rit van 85 km richting Brugge (Johan) 

C-groep: golvende rit van 80 km richting Sint-Denijs (Martin) 

D-groep: golvende rit van 70 km richting Gavere en omstreken (Sofie) 

Temperatuur: 11 tot 18 graden      bewolkt met buien     neerslagkans: 70 %      ZW-wind: 3/4 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 22 september... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Belgian Cycling Happening: St. Sportcomplex, Burg. L. Pussemierstraat 157 – Eeklo 
 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
Tweemaal drie is scheepsrecht... We hebben rit 33 weggetrapt en dit realiseerden we met 74 
fietsliefhebbers. Wellicht voor de laatste keer in zonnige omstandigheden, want de herfst lijkt 
tegen dit weekend zijn opwachting te maken. 

A-groep: 24 deelnemers voor 94 km à 33,7 gemiddeld (lichtgolvend) 

B-groep: 16 deelnemers voor 80 km à 30,8 gemiddeld (lichtgolvend) 

C-groep: 29 deelnemers voor 81 km à 29,9 gemiddeld (vlak) 

D-groep:  7 deelnemers voor 75 km à 26,1 gemiddeld (lichtgolvend)    
 

Het klassement is sinds vorige week toch weer wat spannender geworden. De strijd zal wellicht 
pas op de allerlaatste dag gestreden zijn. 

1. ROGGE Frank        31 p. 1. CLAUWAERT Greet      31 p. 

2. DE WEIRDT Ivan        30 p.     EGGERMONT Laure     31 p. 

3. DEN BLAUWEN Dirk  29 p. 3. NEIRINCK Colette         28 p. 

    DHONDT Marnix        29 p. 4. CORNELIS Trui         27 p. 
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Data om te onthouden…  
Misschien nuttig om dit toch eens ter herinnering te brengen,  

zodat éénieder dit kan opslaan in zijn agenda... 

 07.10.2019 >    Slotrit     

 10.11.2019 >    VTT Versele-Laga Classic 

 24.11.2019 >    Souper en kampioenenhulde 

 06.12.2019 >    Ledenvergadering 

 
  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... de B-groep op weg ging met een volgwagen... zonder gebruiksklaar 
rservemateriaal? Ja, met twee wielen met platte banden, daar heb je niet veel aan! 

...en dat Frank Rogge vorige week afwezig was en daarmee de hete adem van zijn dichtste 
achtervolger in de nek krijgt? Hij begint nu zowaar mee te rijden met de C's en het wiel van 
zijn naaste belager te viseren... Frank Zoetemelk! 

En ja... de toekomst van onze wielerclub lijkt verzekerd. Zeker als 
zoveel van onze leden afgelopen zondag gespot konden worden op het 
Belgisch Kampioenschap voor loopfietsjes op de Markt in Deinze. 
Alweer een nieuwe groep in de maak? 

 
  Opmerkelijke uitspraken 

 

* Ik ben nog maar één stap verwijderd van rijk te zijn... het enige wat ik nog mankeer is geld! 

* Als ik gemekker wil horen koop ik wel een geit!  

* Als je j'n eign nie 'n keir kietelt ei je nooit gein leute!  

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Deinze Cycling Tour gaat dit jaar door op zaterdag 6 oktober met start om 9 uur aan de 
Kastanjelaan (vroeger politiesecretariaat) te Petegem. Vanaf 8 uur zijn de inschrijvingen en het 
ontbijt. Ontbijt en bevoorrading onderweg zijn gratis! 

https://www.facebook.com/events/326757681414414/  
 


