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WEEKBERICHT 10 - jaargang 14 – 17.04.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 21 april 2019... 
 
Na een barkoude zondagmorgen staan we volgend weekend voor een warme en zomerse driedaagse.    
De Paashaas heeft dus zijn best gedaan en zal zijn donzig pakje in 't keunenkot kunnen laten. Het zou dus 
best kunnen dat we zondag met heel veel zijn n.a.v. onze achtste rit van dit seizoen. En eindelijk in korte 
broek... en met opgestroopte mouwen, want de mannen zijn van plan om Kluis- en andere bergen te 
verzetten. Climbing for life in de Vlaamse Ardennen! 
 
8 tot 21°                     Startuur op zondag –  8u30                 NO-wind 2 Bft 

A-groep  Bergrit van 95 km richting Oudenaarde/Ronse  Jo Clauw. 

B-groep  Bergrit van 87 km richting Kluisberg  Christof 

C-groep  Bergrit van 75 km richting Kluisberg  Ivan 

D-groep  Vlakke rit van 70 km richting Ingelmunster  Joris 
 
 

 

  Organisaties Paaszaterdag 20 april... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• Heirnis Cycling Vlaanderen Classic: Vierde Zaal, Driebeekstraat 2 – Gentbrugge 

• Brabantse Pijl Cyclo: Sporthal UCLL, Hertogstraat 178 – Heverlee 

 

+ Paasmaandag 22 april... 

• Peter Van Petegem Classic: Theo Brakelstraat – Brakel 

• Lenterit: Zaal Skala, Colmanstraat 51 – Kalken / Café Rozenhof, Dorp 80 – Wachtebeke 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Fris, frisser, frisjes en toch zaten we met 70 sportievelingen opgezadeld tijdens onze 7e rit. Niet slecht! 
Chris Lapauw en Bert Vansteelandt stonden voor hun “maidenrit” en voeren het totaal aantal actieve 
rijders op naar 127 stuks. Door de eerste afwezigheid van Dirk Den Blauwen, Ruben Dernau, Sabine 
Maebe en Sofie Vandervennet wordt de leidersgroep verder uitgedund tot 11 koplopers, met Greet 
Clauwaert als enige vrouw hoog bovenin het (alfabetisch) klassement. 

 

A-groep: 17 rijders voor 106 kilometer à 31,2 gemiddeld (266 hm) 

B-groep: 15 rijders voor   91 kilometer à 30,0 gemiddeld (601 hm) 

C-groep: 27 rijders voor   79 kilometer à 27,0 gemiddeld (483 hm) 

D-groep: 11 rijders voor   66 kilometer à 22,7 gemiddeld (398 hm) 
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  Dienstmededeling !!! 

 
Gezien de prijzen in De Ceder werden opgetrokken stellen we vast dat 5 euro meestal niet meer 
toereikend is om twee (bier)consumpties te nuttigen, waardoor de langst blijvenden uiteindelijk worden 
opgezadeld met een deficit in de kas! Graag aandacht hiervoor en misschien vanaf nu 6 of 7 euro in de 
pot naargelang wat gedronken wordt! Eerlijkheid duurt het langs... en de “ukkers” zullen jullie er 
dankbaar voor zijn!  

 

 
 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  de A-rijders blijkbaar op geen kilometertje kijken en zondag de kaap van 100 ruim 
overschreden? Wat gaat dat worden als het eens goed weer wordt!!?? 

dat de C-groep ook nu weer met een prachtig ritje uitpakte over de glooiende wegen van de 
Zwalmstreek? Met daarbovenop zelfs een (sans) unique belevenis in Munkzwalm... 

en dat we eindelijk voor het eerst van regen en vuiligheid gespaard bleven en thuis niet meteen aan de 
opkuis van de fiets moesten beginnen? Het werd dus een onkuise zondag als het ware! 

 

  De driedaagse vòòr Pasen... 

 

             


