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WEEKBERICHT 6 - jaargang 14 – 20.03.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 24 maart 2019... 
Na twee regen- en windritten kregen we afgelopen zondag toch wel betere omstandigheden om in te 
fietsen. Eén schuchter (regen)zonnetje maakt evenwel de lente nog niet, maar het was toch al een stuk 
aangenamer fietsen en op een enkel buitje na bleef het vrijwel de ganse voormiddag droog. Oef! 
Komende zondag meer van dat: droog (amper 5% regenkans), weinig wind (N ½), zacht (tot 11°) en met 
misschien wel een schuchter lentezonnetje... Kortom, lekker fietsweertje om weer heel veel volk mee op 
te zadelen. 
 

 Startuur op zondag –  8u30    

A-groep  Golvende rit van 90 km richting Oudenaarde/Tiegem  Paul BL 

B-groep  Golvende rit van 78 km richting Avelgem  Dirk 

C-groep  Golvende rit van 70 km richting Oeselgem/Nokere  Ghislain 

D-groep  vlakke rit van 57 km richting Deerlijk  Joris 
 

  Organisaties zaterdag 23 maart... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• Dwars door Vlaanderen: Jeugdcentrum – Waregem 

• Pleziertocht: Edugo Campus De Brug, Eksaardserijweg 74 – Oostakker 

• Voorjaarsrit: Cafetaria Sporthal Méos, Bloemestraat 36D – Maldegem 

 

  Clubinfo… 

Ritgegevens & Klassement…  
Onze derde rit van het seizoen bracht een mooi aantal van 74 fietsers op de been. Eindelijk betere 
weersomstandigheden waardoor dan ook voor het eerst vier groepen op weg gingen. Mede daardoor zo 
maar eventjes 16 “nieuwelingen” voor het eerst in ons midden dit seizoen. Het totaal aantal rijders 
klimt op die manier al naar 90 stuks. Op naar de honderd!  

In het klassement staan dan ook niet minder dan 33 leiders met het maximum van 3 ritten achter hun 
naam. En daaronder niet minder dan 8 dames! WTC Walter Godefroot... freaks on wheels! 

 

A-groep: 13 deelnemers voor 87 kilometer à 30,9 gemiddeld (494 hm) 

B-groep: 23 deelnemers voor 68 kilometer à 29,0 gemiddeld (215 hm) 

C-groep: 24 deelnemers voor 69 kilometer à 26,7 gemiddeld (211 hm) 

D-groep: 14 deelnemers voor 62 kilometer à 23,9 gemiddeld (195 hm) 

 

 

Gekwetstenboeg… 
 

Porca miseria! Afgelopen zondag is Raffaele Mura ongelukkig ten val gekomen toen 
hij in het naar huis rijden aan het benzinestation Total van de fiets werd gerukt door een 
overwaaiend lint. Met kwetsuren aan vooral schouder, ribben en pols is hij zeker een 
aantal weken buiten strijd en zal rust soelaas moeten brengen. Wij wensen hem langs 
deze weg een zo vlug mogelijk herstel en hopen hem binnen afzienbare  tijd terug in ons 
midden te hebben op de fiets. Presto recupero! 
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Lidgeld... 

Ondertussen tellen we toch ook al zo'n 20 fietsende leden die hun lidgeld nog niet hebben betaald. Dit 
bedraagt 20 euro en dient hoofdzakelijk om de chauffeurs/volgers te betalen. Mogen wij vragen aan 
betrokkenen om dit zo vlug mogelijk in orde te brengen. De betaling kan op zondag aan Willy Goeteyn 
worden uitgevoerd of overgeschreven op rekening BE52 0015 4672 4109. 

 

  Wistjedatjes... 
- Wist je dat...  na de rit voor het eerst weer heel wat volk samen troepte in de cafetaria van De Ceder? 
Bovendien beschikken we nu zelfs over een eigen – exclusieve – privéruimte om in alle rust... 
luidruchtig na te kaarten over de afgelegde fietsexploten! 

- en dat we zondag heel wat schoon volk mochten verwelkomen die voor 't eerst op de fiets kropen dit 
seizoen? U zij wellecome: Jo, Bart, Wouter, Tom, Serge, Dimitri en andere Luc's. 

- maar dat we ook met volle hoop en veel verwachtingen uitkijken naar de eerste rit van onze 
voorzitter? 't Zal (Chris-)TOF worden hem terug te zien! 

 

  Johan Museeuw... 
* Zegt zijn vrouw: “Johan, eet nog vlug iets voor je gaat trainen.” Johan: “Zwijgt vrouw, ik ga vandaag 
kilometers vreten!”  

* Zegt zijn vrouw: “Johan, ik krijg hier een fax binnen met de melding dat je drie wespen mag gaan 
halen.” Johan: “Zwijgt vrouw, van Patrick Lefevere moet ik morgen in de koers een paar prikken 
uitdelen!”  

* Zegt zijn vrouw: “Awel Johan, je komt hier in schuim en zweet thuis in een gestreept pakje met de 
politie achter je kladden?” Johan: “Zwijgt vrouw, ik zit midden in een ontsnapping!”  

* Zegt zijn vrouw: “Maar Johan, waarom kom je thuis met een pak friet? Is mijne kost niet goed 
genoeg?” Johan: “Zwijgt vrouw, ik zit in een chasse-patate!”  

* Zegt zijn vrouw: “Johan, waarom trok je daarnet in de badkamer met een verwrongen gezicht een tand 
uit?” Johan: “Zwijgt vrouw, het is vandaag een bergrit en ik wil met een tandje minder rijden!”  

 

  Tip van de week... 
Met de lente in 't verschiet wordt het misschien wel stilaan tijd om de beentjes eens te laten behandelen. 
Onze plaatselijke 'barbershop' kan daarbij een hulpmiddel zijn... 


