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WEEKBERICHT 37 - jaargang 13 – 24.10.2018 

 

  Winterritten op zondag... 
Nog drie zaterdagen te gaan voor onze VTT Versele-Laga. De koorts stijgt stilaan en er wordt de 
laatste hand gelegd aan de voorbereidingen. Het parcours van de cyclo zal tegen het einde van 
de week rijklaar zijn na een aantal wegenwerken. Jullie krijgen dan ook de kans om zondag 
kennis te maken met het nieuwe parcours van de cyclo-rit. Ouwe getrouwe Joris zal gids van 
dienst spelen en jullie “spreekwoordelijk” op sleeptouw nemen. Al zal dit vanuit het wiel 
gebeuren natuurlijk en zullen anderen het kopwerk moeten verrichten aan een aangepast tempo 
uiteraard, haalbaar voor iedereen! 
En volgend weekend, zaterdag 3 en zondag 4 november, worden jullie in de voormiddag 
verwacht om te helpen uitpijlen. Volgende week komen we hierop nog terug…. 
 

Zondag a.s. 28 oktober – Parcours Verkenning cyclo-rit 

                           Start om 9 uur – De Ceder 

                          (licht)golvende rit van 50 km 

                                 aangepast tempo 

Opgelet, wintertijd van zaterdag op zondag   <<< >>>  3 uur wordt 2 uur !!!  

 

  Weekendorganisaties van 27 en 28 oktober... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• 27 okt. > Oostakkerse VTT & Cyclo: Edugo-Campus, Eksaardserijweg 24 – Oostakker  

• 27 okt. > Dwars door het Krekengebied: WTC Bentille – Sint-Laureins 

• 28 okt. > Dwars door de Lembeekse Bossen VTT & Cyclo: Evenementenhal Stad Eeklo,  
         Burg. L. Pussemierstraat 157 – Eeklo

  Clubinfo… 

Ritgegevens voorbije seizoen…  
De A-groep reed dit seizoen in totaal 3232 km aan een algemeen gemiddelde van 31,51 km/u. 

Gemiddeld kwamen zij uit op 15 fietsers per rit en ritten over een afstand van 90 km. De 
langste rit bedroeg 113 km, de snelste rit werd afgelegd aan een gemiddelde van 37,6 km/u en 
het grootste aantal deelnemers bedroeg 26 rijders. 

De B-groep reed dit seizoen in totaal 2968 km aan een algemeen gemiddelde van 30,49 km/u. 
Gemiddeld kwamen zij uit op 15 fietsers per rit en ritten over een afstand van 82 km. De 
langste rit bedroeg 106 km, de snelste rit werd afgelegd aan een gemiddelde van 35,5 km/u en 
het grootste aantal deelnemers bedroeg 28 rijders. 

De C-groep reed dit seizoen in totaal 2687 km aan een algemeen gemiddelde van 28,32 km/u. 

Gemiddeld kwamen zij uit op 22 fietsers per rit en ritten over een afstand van 75 km. De 
langste rit bedroeg 93 km, de snelste rit werd afgelegd aan een gemiddelde van 30,6 km/u en 
het grootste aantal deelnemers bedroeg 34 rijders. 

De D-groep reed dit seizoen in totaal 2407 km aan een algemeen gemiddelde van 25,48 km/u. 
Gemiddeld kwamen zij uit op 11 fietsers per rit en ritten over een afstand van 67 km. De 
langste rit bedroeg 85 km, de snelste rit werd afgelegd aan een gemiddelde van 27,6 km/u en 
het grootste aantal deelnemers bedroeg 17 rijders. 
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VTT Versele-Laga…   
Onze VTT organisatie nadert met rasse schreden. Het wordt dus tijd om wat reclame te maken. 
We bewandelen natuurlijk de digitale wereld van Facebook. Wij vragen jullie natuurlijk om dit 
zoveel mogelijk te delen om onze VTT Versele-Laga zoveel mogelijk in de aandacht te brengen. 
Verder zijn wij ook terug te vinden op enkele websites, zoals http://www.mtb-you.be en 
www.mountainbike.be. Daar kan je trouwens de volledige winterkalender terugvinden van alle 
mountainbikes in de (wijde) omgeving.  

Ook op andere organisaties maken we reclame, maar misschien is het 
nog wel belangrijker om jullie buren, familie, kennissen of collega's 
warm te maken om eens deel te nemen. Dit kan door hen de jullie 
bezorgde minikaartjes ter info uit te delen. Niet langer wachten, maar 
doen dus! 

 

  Wistjedatjes... 
Wist je dat... afgelopen zondag 12 “winterrijders” op pad gingen voor een ritje 
richting Zwalmstreek? Om het voor één keer anders te zeggen: de àànwezigen 
hadden wél gelijk! 

...dat er ook nog fietsfanaten zijn die alleen op pad gaan op zondagvoormiddag? 
Alhoewel... alleen!? Deze jonge dame werd gespot langs het kanaal van 
Bossuit... Maar toch niet helemaal alleen! Krijgt dit een vervolg van onze jonge 
moedertjes…. 

...en dat de D(ame)'s ooit de maand maart het seizoen begonnen met een 
gemiddelde van 22,8 km/u? En toen zat daar zelfs nog niet eens een bergrit 
tussen! Zij zijn misschien zelfs nog het sterkst geëvolueerd in de loop der jaren. 
  

  We like... mountainbike... 
* Ook al is een (weg)renner nog zo snel, een mountainbiker achterhaald hem wel! 

* Een slechte dag op de mountainbike is altijd beter dan een goede dag op kantoor!  

* Waar een wil is, is een weg... en waar geen weg is kun je mountainbiken! 

 

  Uitsmijter van de week... 

Kristof Cornelis en Bert Sucaet nodigen jullie met veel plezier uit om op 1 november deel te 
nemen aan de VMA Cycling Tour in Sint-Martens-Latem. Een perfecte opwarmer voor onze 
VTT organisatie van 10 november. Keuze uit 15, 25, 35 en 45 km of 50 km (Cyclo). Alle info en 
parcoursen te vinden op http://vmacyclingtour.ga/ 


