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WEEKBERICHT 5 - jaargang 14 – 13.03.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 17 maart 2019...  

Het prille seizoen schotelt ons zondag al de derde rit voor de wielen. Hopelijk onder betere 
omstandigheden. Want met 'Raining Man', 'Blowing in the Wind' was het afgelopen zondag niet 
alleen onaangenaam, maar ook gevaarlijk zelfs. Gelukkig zijn we gezond en wel terug in De 
Ceder geraakt. De enen al wat vroeger dan de anderen...  
Dus zondag hopelijk geen 'Sunday, bloody Sunday'! 
 

7-10°                           Startuur op zondag –  8u30   ZW 3/4 

A-groep  Rit richting Sluis 90 km (vermoedelijk zonder wagen!)  Kjell 

B-groep  vlakke rit van 70 km richting Tielt  Bart 

C-groep  licht golvende rit van 70 km richting Tielt  Jo 

D-groep  vlakke rit van 57 km richting Waregem  Joris 

 

  Organisaties zaterdag 16 maart... 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• Omloop van Vlaanderen: Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 – Gent 

• Lenterit: Feestzaal, Bellemdorpweg 5A – Aalter-Bellem 

 

+ zondag 17 maart... 

• Danilith Nokere Koerse Cyclo: Wedstrijddorp DNK, Waregemstraat – Nokere Berg 

http://www.nokerekoersecyclo.be/nl/parcours/  

 

  Clubinfo… 

Ritgegevens & Klassement…   

Ondanks de helse weersomstandigheden niet minder dan 57 windsurfers aan de start van onze 
tweede regen- en windrit. Lekker uitwaaien noemen ze dat dan... Of was 't wegwaaien? 

Bij de eerste rit was ons één nieuwkomer ontgaan, Xavier Verheecke. En ook afgelopen 
zondag fietsten nog enkele “nieuwelingen” in onze rangen. Koen De Potter. U zij wellecome! 

Zowat 40 leden reden beide openingsritten en nestelen zich in het “kransje” leiders. Met 16 
“eerstelingen” afgelopen zondag komt ons seizoenstotaal op 68 rijders. Bewonderenswaardige 
cijfers, toch wel, als je kijkt welk weer we over ons heen kregen! 

 

A+B-groep: 22 rijders voor 93 km à 28,9 gemiddeld (255 hm) 

C-groep: 22 rijders voor 67 km à 26,5 gemiddeld (213 hm) 

D-groep: 13 rijd(st)ers voor 60 km à 23,5 gemiddeld (113 hm) 

 

N.a.v. de Internationale Vrouwendag van zaterdag 8 maart 
jongstleden willen we onze dames die afgelopen weekend weer en 
wind trotseerden op de fiets eventjes in de kijker plaatsen: Greet 
Clauwaert, Sieglinde David, Ellen en Lore Eggermont, Marieke 
Maebe, Fatima Quintal, Debora Renson, Christine Rogge, Lucinda 
Troch, Sofie Vandervennet en Stefanie Wieme.  

 Veel-ZIJ-dige dames wat mij betreft!!! 
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Mont Ventoux…   

Sporta, organisator van Mon Ventoux, het grootste fietsevenement op 
de Kale Berg, bestaat dit jaar 15 jaar. De ideale start voor een 
onvergetelijke klimervaring op zaterdag 22 juni 2019. Zin om je in het 
zweet te trappen en de legendarische Mon Ventoux te bestormen? 

Meer weten? 
https://monventoux.be/overmonventoux?utm_source=Flexmail&utm_c
ampaign=Grinta  
 

12 goede redenen…   

https://monventoux.be/blog/12-goede-redenen-om-in-2019-de-mont-
ventoux-te-beklimmen?utm_source=Flexmail&utm_campaign=Grinta 

 

 

  Wistjedatjes... 

Wist je dat...  onze A en B-rijders, gejaagd door de wind, er stevig tegenaan gingen met flink 
wat kilometers onder de wielen? Met de stevig opkomende wind was het zelfs 'vijf voor 
twaalf' toen ze om zowat  'vijf na twaalf'  binnen kwamen! 

 

Dat met het regenweer van de afgelopen weken je koersbroek dubbel spoelen na een 
wasbeurt, geen overbodige luxe is? Kwestie van niet rond te rijden met het schuim op de 
kont... 

 

Maar wist je ook dat ik vorige week op verkenningstocht van mijn zondagrit plots de 
peetvader van onze club, Walter Godefroot, in mijn wiel kreeg... In weer en (tegen)wind!  

Nog nen echte Flandriën uit het ouwe hout gesneden! Goe bezig Walter! 

 

  Klagers... 

Een groepje vrienden is tijdens hun wekelijks ritje aan het klagen dat hun vrouw te dikwijls 
zaagt dat ze zoveel gaan fietsen. Zegt de eerste: “Pfff, het is elke keer moeilijker om te mogen 
gaan fietsen. Deze keer moest ik beloven dat ik volgende week alle kamers in ons huis zou 
schilderen.”  

De tweede zegt: “Dat is nog niet zo erg. Ik moest de mijne beloven dat ik zo vlug mogelijk de 
put zou graven voor de aanleg van een zwembad.”  

De derde daarop: “Jullie moeten klagen! Ik moest mijn vrouw beloven om een volledig nieuwe 
keuken te maken, vol met speciale kasten, en op maat gemaakt.” De mannen fietsen verder tot 
plots hun frank valt dat hun vierde fietsmaat nog niets gezegd heeft. Ze vragen: “En wat heb jij 
moeten doen om vandaag met ons te mogen fietsen?”  

Waarop de vierde man antwoordt: “Jullie zijn toch niet erg snugger. Je moet niets beloven, je 
moet slim zijn. Ik heb gewoon de wekker op 7 uur gezet deze morgen en als die afliep kroop ik 
dicht tegen mijn vrouw aan en vroeg 'fietsen of seks?'...  

En ze zei 'Doe een warme trui aan, hé'!” 
   


