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WEEKBERICHT 11 - jaargang 14 – 24.04.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 28 april 2019... 
 
We staan binnen de week voor een druk fietsprogramma. Zaterdag kan iedereen die dit wel zijn beste 
fietsbenen bovenhalen in de Etixx Classic van onze bevriende buren uit Nazareth. Zondag pakken we het 
dan ook iets rustiger aan met aangepaste vlakke ritten richting Meetjesland. Alleen Joris geeft zijn harem 
geen rust en stuurt ook zondag de vrouwenbeentjes over een aantal Vlaamse heuveltjes. Begin volgende 
week kan er dan wat gerust worden, want op 1 mei verzamelen we ook weer voor een Dag van de Arbeid 
op de fiets met twee vooropgestelde ritten. De mannen gaan samen op pad en de dames fietsen dan op 
hun beurt richting Meetjesland. Er vallen dus punten en kilometers te verzamelen de komende dagen! 
 

8 tot 12°         Startuur op zondag 28 mei –  8u30   W-wind 2/3 

A-groep  Geen aparte rit – samen met B-groep!     ------- 

B-groep  Vlakke rit van 89 km richting Oostwinkel  Frederik 

C-groep  Vlakke rit van 75 km richting Lembeke  Ivan 

D-groep  Bergrit van 70 km richting Mater  Joris 

  Organisaties zaterdag 27 april...   http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

 

• Etixx Classic: Gemeentelijke Sporthal, Drapstraat 76 – Nazareth 

          Voor wie het parcours van de 150 km wil rijden in groep,  
                       spreken we af om 8u terplaatse. 

 

• Sleinse Cycling Tour: OC Cardijnwijk, Cardijlaan 2A – Sleidinge 

• Liège-Bastogne-Liège: Halles des Foires, Quai de Wallonie 6 – Liège 

 

  Organisaties woensdag 1 mei: 

 Drongen-St. Sauveur-Drongen: Loods 25 GRSV, Vissersdijk 1 – Gent 

 Philippe Gilbert Classic: Centre Sportif, Rue de la Heid 36 – Aywaille 

 

  Clubinfo… 

Ritgegevens & Klassement…  
Onze 8e rit leverde 82 pedaalridders op. Pieter-Jan De Winter, Rudy Vaernewijck + nieuwkomer 
Arthur Vandamme stonden voor hun vuurdoop dit jaar en tilden het totaal aantal rijders naar 130 
stuks. Christophe Vanderschueren en Filip De Rycke waren voor het eerst afwezig en vallen weg uit de 
nog 9-koppige leidersgroep. Opmerkelijk is wel dat we vorig jaar na de 8e rit geen enkele rijder meer 
overhielden met het maximum aantal ritten en nu zijn dat er nog negen! 

 

A-groep: 19 rijders voor 100 km à 30,2 gemiddeld (920 hm) 

B-groep: 22 rijders voor   84 km à 28,6 gemiddeld (747 hm) 

C-groep: 27 rijders voor   77 km à 27,7 gemiddeld (540 hm) 

D-groep: 14 rijders voor   72 km à 25,0 gemiddeld (  89 hm) 

 Startuur op woensdag 1 mei –  8u30    

A+B+C-
groep 

 Vlakke rit van 75 km richting Avelgem (Outrijve) 
snelheid C-groep 

 Ivan 

D-groep  Vlakke rit  van 68 km richting Eeklo  Joris 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  Guido VDB op Paaszondag in de finalekilometers als een echte Paashaas eieren ging 
zoeken in een diepe gracht? Guido de Paashaas of rammelaar... Nee, eerder een tuimelaar! Maar dol-
fijn was het alleszins niet. 

dat zowat alle wegen naar Kluisbergen leidden afgelopen zondag. De terrasplakkers aldaar zagen 
binnen het uur in totaal zo maar eventjes 68 zwoegende Godefroters bovenkomen. De ene was wel een 
grote hijger dan de andere! 

en dat de A-rijders met in totaal 100 kilometer en niet minder dan 920 hoogtemeters voor een eerste 
SUPERRIT zorgden dit jaar? Maar het waren wel de C-s die tot op het hoogste punt aan de toren 
klommen op die bewuste Kluisberg. TOP !!! 

 

  Kampioenen onder elkaar... 
 
Een bokskampioen gaat op de fiets naar de bioscoop. Omdat daar altijd fietsen worden gestolen, hangt hij 
een bordje aan zijn fiets met: "Niet stelen, want anders... kampioen boksen." Na de film blijkt toch zijn 
fiets te zijn gestolen. Er ligt een bordje met: "Achtervolgen heeft geen zin... kampioen wielrennen.”  

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Iedereen weet ondertussen dat Kristof Cornelis prachtig werk levert wat betreft het verzamelen van de 
ritgegevens en het opstellen van het klassement. Maar hij pluist daarbovenop ook nog STRAVA uit op 
zoek naar details, zoals afgelegde kilometers, hoogtemeters en parcoursen. Zo bezorgde hij ons afgelopen 
zondag een mooi overzicht van de drie verschillende ritten naar de Kluisberg. Als bijlage bij dit 
weekbericht geven wij graag ook deze details eens door. Mooi werk alweer! Bij deze nog eens een 
woordje van dank aan Kristof voor de wekelijkse update en de detailoverzichten. 

 

De A-groep op de Kluisberg  

 
 

Ook van de C-groep werd een foto genomen op de top van de Kluisberg, maar ik kreeg die niet te pakken.  

Niet voor publicatie vatbaar vanwege té afgepeigerde gezichten?  
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