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WEEKBERICHT 12 - jaargang 14 – 02.05.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 5 mei 2019...  
 
Met de meimaand zijn we de feestmaand ingedoken. We hebben er net een Feest van de Arbeid-ritje 
opzitten en ook op donderdag 30 mei toveren we wel een Hemelvaart-rit uit ons koersklakske. 
De meimaand is ook doorgaans de maand van de communies, annex -feesten, lentefeesten, naamfeesten, 
groeifeesten... Als er maar gefeest kan worden! 
 

3–11 gr                      Startuur op zondag –  8u30   NW – 3 Bft 

A-groep  Vlakke  rit van 95 km richting Gent/Eeklo  Johan 

B-groep  Golvende rit van 85 km richting Escanaffles  Dirk 

C-groep  Vlakke rit van 83 km richting “Manke Merrie”  Lieven 

D-groep  Vlakke rit van 64 km richting Wingene  Kristof 
 

  Organisaties zaterdag 4 mei... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• Maldegem-Zelzate-Groede-Maldegem: Rest. Tea Room Artisan, Moerhuizestraat 50 – Maldegem 

         Café De Zwarte Kat, Assenedesteenweg 140 – Zelzate 

• Willems Veranda's LM Classic: Feesttent, Burchtlaan – Herzele-Centrum 

  
  Clubinfo… 

Ritgegevens & Klassement…  
Ondanks het slechte weer toch 41 regenrijders aan de start van de 9e rit. Dat is echter wel het laagste 
aantal van dit seizoen! Maar dat was niet met de dames het geval, want er tekenden niet minder dan 10 
vrouwen present! Het zwakke geslacht!?   Kristof Cornelis, Mathias Coussens en Guido Vandenbossche 
lieten de zond(ags)vloed aan zich voorbijgaan, waardoor de leidersgroep nu nog 6 eenheden telt. 

A+B-groep: 14 rijders voor 88 kilometer à 31,0 gemiddeld (171 hm) 

C-groep: 18 rijders voor 75 kilometer à 28,6 gemiddeld (158 hm) 

D-groep: 9 rijders voor 66 kilometer à 21,7 gemiddeld (506 hm) 

 

Na de 9e rit gooiden we er gisteren meteen de tiende tegenaan. Het Feest-van de arbeids-ritje bracht 51 
arbeiders van de fiets op de been met bij de dames één nieuw gezicht, Marloes Vandersteene. Welkom 
in de club! Na 10 ritten zijn er nog steeds 6 leiders met het maximum aantal ritten. Greet Clauwaert 
leidt de dans, met Joris De Witte, Willy Goeteyn, Lieven Janssens, Frank Rogge en Koen Snaet als 
mankracht in haar spoor. Vorig jaar hadden we na 10 ritten niet één rijder met het maximum. Sterk! 

A+B-groep: 13 rijders voor 90 kilometer à 29,4 gemiddeld (625 hm) 

C-groep: 22 rijders voor 75 kilometer à 29,1 gemiddeld (296 hm) 
D-groep: 16 rijders voor 68 kilometer à 22,2 gemiddeld (81 hm) 

 

  Febe Jooris  
      

     Belgisch kampioene 

     Tijdrijden Nieuwelingen.           Dikke Proficiat!! 

      

    11.7km in 18'25'' of 38 km/u !! 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  met Christophe Godefroot, Kenneth Goossens en Yves De Neve zondag schoon volk mee 
fietste  met de C-groep? Duidelijk geen zin om veel (te) veel kilometers te waterskieën in regen en 
wind! 

dat Joris en de zijnen zich zondag nog maar eens ontpopten tot echte Flandriëns door in helse 
weersomstandigheden een heuse bergrit af te haspelen met meer dan 500 hoogtemeters? In 't water 
richting Mater, en met de wind in de rug kleddernat terug!!! 

 

en dat  vader Arthur en zoon Jeffrey Van Damme samen in onze club rijden? 
Zoek de 7 verschillen! Wie is de vader en wie is de zoon? Van  de Heilige 
Geest hebben we geen details nodig... 

 

 

 

En dat er dankzij Etixx Classic 
deelnemers zijn die na de rit terug een 
perfect afgestelde fiets ter beschikking 
hebben. 

 

En dan nog gratis  😊😊 

 

 

 

  Tournée Pédale... 
 

Doe mee aan Tournée Pédale in gun ook jouw wagen 3 weken rust. 

Ga voor alternatieven: stap op de fiets, ga te voet of neem het openbaar vervoer. 

Tournée Pédale: van 6 tot 26 mei 2019. 

Schrijf je vandaag nog in! 

Alle info over de campagne op https://www.tourneepedale.be/   

 

  Doen alsof... 
 

Een man komt na een avondlijk fietstochtje en een veel te lange langs zijn stamkroeg in een behoorlijke 
staat van beschonkenheid thuis. Ondanks zijn wat wazige toestand is hij nog alert genoeg om zijn foute 
entrée thuis en hij besluit onmiddellijk na binnenkomst een boek te grijpen. Hij slaat het boek snel open 
en laat zich in de zetel neerploffen om zich een houding te geven. Als zijn vrouw haar slaperige hoofd van 
achter de deur steekt zit de man zogenaamd verdiept in zijn lectuur. Op haar vraag wat hij daar zit te doen 
antwoordt hij laconiek: “Dat zie je toch wel, ik zit nog iets te lezen.” Tot zijn stomme verbazing reageert 
zijn vrouw: “Idioot, doe die valies dicht en kom mee naar bed.” 


