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WEEKBERICHT 35 - jaargang 13 – 10.10.2018 

 

  Winterritten op zondag... 
Met het einde van het seizoen komt ook een einde aan de georganiseerde en 
geplande fietsritten. Maar traditioneel wordt er nog wel een tijdje doorgereden op 
zondagmorgen en dit zolang het weer het enigszins toelaat. Diegenen die dus op 
zondag nog in groep verder willen fietsen kunnen in de komende weken verder 
terecht aan De Ceder voor een “winterritje” aan een wintertempo, maar voorlopig 
zal een wintertenue nog niet nodig zijn. Profiteert ervan! 
 

Winterritten -Start om 9 uur – De Ceder 
aangepast tempo – aangepaste kilometers -  afspraken ter plaatse 

 

  Weekendorganisaties van 13 en 14 oktober... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• 13 okt. > Omloop De Scheldestreek  
       VTT&Cyclo: KTA-Gito – Potaardeberg 59 – Merelbeke  

• 14 okt. > Cyclotocht : Botestraat 20 – Wondelgem 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/klassement…  
Onze slotrit – de 36e van een lange rij – bracht 59 rijders op 
de been voor een gezamenlijke tocht over 50 kilometer aan 
een gezapig gemiddelde van 26,5 km/u. Een woordje van dank 
aan het bestuur voor de organisatie. Voor aanvang werden we 
getrakteerd op een ontbijt en bij aankomst stond alles klaar om 
er een gesmaakte receptie van te maken, inclusief belegde 
broodjes. We hebben alvast geen honger moeten lijden. 

 

       Daarmee zijn de kampioenen ook gekend.   

- Bij de vrouwtjes hebben we een ex-aquo met 
twee kampioenen: Greet Clauwaert en Lore 
Eggermont (35 p.) nemen Collete Neirinck (32 
p.) als derde mee op het podium. 

- Bij de mannen volgt Frank Rogge (35 p.) 
zichzelf op en houdt Ivan De Weirdt (34 p.) en 
Dirk Den Blauwen achter zich.  

 

VTT Versele-Laga…  
De komende weken wordt er achter de schermen doorgewerkt aan de voorbereidingen voor 
onze VTT en Cyclo. De verschillende trajecten van de VTT liggen vast. Het uitpijlen kan 
beginnen en blijkbaar werden er al een paar ijverige zielen gespot op het parcours.  

Het is de bedoeling het weekend ervoor op 3 en 4 november het grootste deel te plaatsen. Dus 
wie wil en kan is van harte welkom…. Net zoals vorig jaar verwachten we jullie in groten getale 
om er tegenaan te gaan om deze karwei uit te voeren. Vele handen maken het werk lichter! 

Hierover wordt nog gecommuniceerd, net zoals de volledige taakverdeling. 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... de slotrit in teken stond van eten en drinken? Voor één 
keer zijn we met z'n allen met een kilootje meer naar huis gegaan i.p.v. 
een kilootje minder. Of wat dacht je! 

...dat traag rijden blijkbaar invloed heeft op de urineblaas, gezien het 
aantal plassers dat onderweg langs de kant werd aangetroffen? Om 
pissig te worden... van al die zeikerds! 

...en dat good-old Joris ondertussen de koersfiets al gewisseld heeft 
voor de mountainbike en deze week al gespot werd op het VTT 
parcours? Van een PIJLsnelle aanpassing gesproken! 
  

  Politieke weetjes... 
 

* Waarom bestaan er geen circussen meer? Alle clowns zitten in de politiek! 

* De overeenkomst tussen een hondendrol en een verkiezingsbelofte? Trap er niet in!  

* Wanneer moet je niet gaan stemmen? Als je kies-pijn hebt! 

 

  Uitsmijter van de week... 

  

 

 


