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WEEKBERICHT 33 - jaargang 13 – 26.09.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 30 september... 
Zondag krijgen we voor onze voorlaatste rit betere weersomstandigheden voorgeschoteld. We 
gaan nog één keer in aparte groepen van start en dus rekenen we op een massale opkomst. Wie 
weet kunnen we het seizoenrecord van 85 rijders nog eens scherper stellen! Komaan girls en 
boys, together we are strong (riders)! 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: Verrassings-bergrit van 90 km, met onderweg ….  (Johan) 

B-groep: bergrit van 80 km richting Zwalmstreek (Guido) 

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

D-groep: vlakke rit van 75 km richting 'Manke Merrie' (Colette) 

Temperatuur: 6 tot 15 graden        zonnig maar fris       neerslagkans: 15 %        NO-wind: 2/3 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 29 september... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Fiets & MTB Happening: Woestijnegoed, Watermolenstraat 2 – Aalter 

                                                  (GPS: Urselweg 33 – Aalter) 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
Onze 34e zomerrit was eigenlijk de eerste herfstrit, al viel het best nog wel mee na wat de 
weergoden voorspeld hadden. Er was amper wind en veel regen kregen we ook niet te 
verwerken. Er kwam op een bepaald moment zelfs een (water)zonnetje te voorschijn. Toch was 
dit uiteraard nefast voor de opkomst, want we kregen amper 19 Flandriëns aan de start, 
verdeeld over twee groepen. De mannen deden een triootje en de vrouwen gingen dan maar 
alleen op pad, alhoewel... Ze kregen de steun van twee bereidwillige (kop)mannen. 

 

 A+B+C-groep: 13 deelnemers voor 67 km à 30,6 gemiddeld 

    D-groep:  6  deelnemers voor  58  km à  26,6  gemiddeld       

 

Opvallende gegevens. Er waren zowaar 7 vrouwen van de partij en slechts 12 heren. Wie is 
dan verhoudingsgewijs het zwakke geslacht? Slechts één rit bracht dit jaar minder rijders op 
de been en dat was in de ijzelrit van 11 maart (rit 3, met letterlijk 6 man). 

Wat de kop van het klassement betreft, die vorige week werd gepubliceerd, was er slechts één 
afwezige. Marnix Dhont ziet op die manier een mogelijke podiumplaats 
gehypothekeerd.  
 

Opa Kristof…  
Kristof Cornelis is voor de eerste maal opa geworden van een flinke 
kleindochter Estelle. Volgens zijn statistieken is het kleine wondertje 
geboren op 18 september, 49 cm lang en 3,490 kg zwaar. Hiermee 
scoort ze goed in alle klassementen! 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... ondanks de weersomstandigheden de twee groepen er een perfect ritje van 
maakten! Ter zelfdertijd op pad, de ritten wat ingekort onderweg en... krèck op hetzelfde 
moment terug in De Ceder. Faut le faire! 

...dat de verrassingsrit van Sofie één en al verrassing inhield? Met regen i.p.v. zon, vlak i.p.v. 
licht golvend, 58 km i.p.v. 71 km, met 6 i.p.v. met 12, met volgwagen i.p.v. zonder 
volgwagen, rondom Deinze i.p.v. rondom Gavere. En met Lieven en Ivan twee 
verrassingskopmannen! 

...en dat zo'n korter regenritje ook zijn voordelen heeft? Op die manier kan een mens thuis al 
eens een gin tonic-ske  meer – of te veel !!! – drinken als aperitief... Elk nadeel eb z'n voordeel! 

 
  Thuis is... 
 

* Thuis is waar WIFI automatisch verbinding maakt. 

* Oost, West... thuis is ook niet alles best! 

* Thuis is waar je zolang kunt p**pen als je wilt. 

* Thuis is waar je alles kunt zeggen, omdat er toch niemand naar je luistert!  

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Muziek in het bos…  
Zondag 30 september is er tussen 14u30 en 17u00 in het Stadsbos van Deinze een namiddag 
vol muziek. Muzikale Deinzenaren (o.a. ook ons clublid Hans Allaert) zullen het stadsbos 
opvrolijken met hun beste tonen, individueel of in groep, in allerlei genres. Langs een 
vastgelegd parcours staan her en der muzikanten opgesteld. Iedereen wandelt op eigen tempo in 
deze prachtige omgeving en pikt tal van leuke optredens mee. Vertrekpunt: parking bij het 
kerkhof van Astene en de wandeling loopt door Astene dreef, Gampelaeredreef en 
Boswachtersdreef. Er zullen meer dan 10 groepen de namiddag opvrolijken met allerlei 
muziekgenres (violist, koor, folkgroep, singer-songwriter, enz...) en ook op de 
Gampelaerehoeve en hoeve Breeschoot zijn er optredens.  

Meer info op de facebookpagina van Stadsbos Deinze.  


