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WEEKBERICHT 9 - jaargang 14 – 10.04.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 14 april 2019... 
 
Vlaanderens Mooiste is gereden en het was niet meteen Vlaanderens mooiste die won. Albertòòò wie? 
Forza Italia... Alberto Bettiol, tot voor kort te lui en te dik? Dus niet meteen een Van Aver-maatje! Het 
zal dus in de Hel van het Noorden moeten gebeuren voor onze arme landgenoten. Maar om daar de sfeer 
te gaan opsnuiven is het voor ons iets te ver. Dus zondag blijven wij wat dichter bij huis, want Vlaanderen 
heeft hier in de nabije omgeving nog zoveel moois te bieden. Van Scheldestad tot de Vlaamse Ardennen, 
elke toerist wil alle heuvels verkennen. De Paterberg, de Kwaremont, of de Berendries onder de kont...  
Jij zal altijd de mooiste zijn…. https://www.een.be/vive-le-velo/klaas-delrue-jij-zal-altijd-de-mooiste-zijn  
 
 

 Startuur op zondag –  8u30    

A-groep  Vlakke rit van 95 km richting Sluis  Paul 

B-groep  Golvende rit van 85 km richting Wijnhuize  Jeroen 

C-groep  Vlakke rit van 75 km richting Zwalmstreek (omgewisselde rit!!!)  Jo 

D-groep  Golvende rit van 61 km richting Rozebeke  Joris 
 

  Organisaties zaterdag 13 april... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 

• Klassieker van het Goede Doel: Sporthal, Waalstraat 118 – Zulte 

   >>> Start clubleden om 8 uur aan De Ceder of gezamenlijke start ter plaatse om 8u30 <<< 
 

• Scheldeprijs Cyclo: St.-Michielscollege, Papenaardekenstraat 53 – Schoten 

 

  Clubinfo… 
 

Ritgegevens & Klassement…  
Tot even voor de start van onze zesde rit stonden de hemelsluizen open, vandaar wellicht “slechts” 61 
deelnemers aan de start. Nieuwkomer Kathleen Bauwens stond voor haar wielerdoop in onze club. 
Samen met Judith Vermeersch, Eric Maebe en Cedric Vandenbossche die ook hun eerste rit 
afhaspelde. Dit brengt het seizoen totaal op 125 rijders. De 21-koppige leidersgroep werd daarentegen 
wel een stuk uitgedund en telt nu nog 15 koprijders met het maximum aantal ritten achter hun naam.  

 

 

A-groep: 15 rijders voor 88 kilometer à 31,3 gemiddeld (446 hm) 

B-groep: 13 rijders voor 86 kilometer à 30,7 gemiddeld (287 hm) 

C-groep: 19 rijders voor 86 kilometer à 28,1 gemiddeld (453 hm) 

D-groep: 14 rijders voor 69 kilometer à 25,8 gemiddeld (215 hm) 
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  Wistjedatjes... 
Wist je dat...  er aangekondigd werd dat afgelopen weekend veel GPS-en konden crashen? Dat was 
wellicht het geval bij één van onze zondagsrijders. Zonder (familie) namen te noemen beweerde ene 
Werner dat hij een gemiddelde van 410 Watt had geduwd... instellingen best eens onder de loep 
nemen… 

 

dat één van onze volgwagens al flink zijn dienst heeft bewezen? Niet alleen 
om uitgeputte rijders op de pikken, maar ook als “houvast” om lo(s)sers weer 
bij te brengen. Wie A zegt moet ook B's zeggen! 

 
en dat een alomgekende Astenaar zondag weer de show stal op de Paterberg 
en omgeving. Pater Laurent Tanssens is zelfs de geknipte figuur om er een 
(kader)plaatje van te schieten... 

 

  Misbegrepen... 
 

Een agent houdt een fietser aan en begint:  

“Meneer, je licht doet het niet, je bel is kapot en je hebt geen reflectoren om je zichtbaarder te maken. Dat 
gaat u dan 50 euro kosten.”  

Zegt de man: “Akkoord, maar dan moet mijn fiets tegen morgen wel klaar zijn….” 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

 

Think-Pink! 

Zin om mee te doen aan een sportieve activiteit? 

Op de website vind je tal van sportieve organisaties en acties.  

Fietsen, lopen, wandelen in binnen- en buitenland. 

https://www.think-pink.be/nl/acties  

 

 

 

Op 22 april is er zelfs een heuse Ladies Cycling Day in Beernem.  

Een wielerwedstrijd voor dames recreanten tussen de 18 en 65 jaar.  

Hierna gaat het Kampioenschap van Vlaanderen Dames Jeugd van  start.  

 

Meer info hierover kunt u vinden op de website: https://ladiescyclingday.be/  

 

 


