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WEEKBERICHT 14 - jaargang 14 – 15.05.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 19 mei 2019...  
 
Moeder, wat een dag! Afgelopen zondag zijn de ritten niet helemaal vlekkeloos verlopen. Wat Moederdag 
niet allemaal kan teweegbrengen. Los van de wistjedatjes waren er nog oponthouden bij de B's door een 
incident met een afgebroken derailleur en werd de groep van de mama's onderweg opgehouden door een 
pas gebeurd accident tussen twee wagens. Het was dus niet overal en voor iedereen 'Leve Moeder'  
zondag jongstleden. Op naar Vaderkesdag, maar dat duurt nog wel even. 
 

11 – 20°                      Startuur op zondag –  8u30   NW – 3 Bft 

A-groep  Bergrit van 95 km richting La Houppe (800 hm)  Tim 

B-groep  Vlakke rit van 88 km richting Maldegem  Frederik 

C-groep  Zwaar golvende rit van 75 km – “Watermolenroute”  Geert 

D-groep  Bergrit van 80 km richting Schorisse  Joris 
 

  Organisaties zaterdag 18 mei... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• Fietstocht De Katte: Café De Zwarte Kat, Assenedesteenweg 140 – Zelzate 

• Albetra/Muur LM Classic: Albetra, Hasseltkouter 53 – Ophasselt-Geraardsbergen 

• La Chouffe Classic: Centre Sportif-Hall Omnisports, Cour de l'Abbaye – Houffalize 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Dertien “moederkes” bevolkten de 78-koppige pelotons die actief waren tijdens onze 12e rit.  
Bij de A-rijders klom het gemiddelde voor het eerst dit seizoen naar een respectabel 33 km/u gemiddeld. 

 

A-groep: 18 rijders over 100 kilometer à 33,0 gemiddeld (265 hm) 

B-groep: 21 rijders over   83 kilometer à 30,7 gemiddeld (302 hm) 

C-groep: 27 rijders over   72 kilometer à 28,0 gemiddeld (316 hm) 

D-groep: 12 rijders over   70 kilometer à 24,5 gemiddeld (281 hm)  

 

Lady's Corner; het vrouwenklassement... 

Op Moederkesdag kunnen we niet omheen de vrouwen en vandaar dat we hun prestaties van dit seizoen 
eens van dichterbij willen belichten. In totaal klommen al 23 dames op de fiets. Greet Clauwaert voert 
met het maximum van 12 ritten het klassement aan. Sieglinde David is met 11 ritten haar naaste 
achtervolgster. Op enige afstand – met 9 ritten namelijk – volgt een mooi groepje van zes met de zusjes 
Elien en Lore Eggermont, Sabine Maebe, Colette Neirinck, Christine Rogge en Sofie Vandervennet. 
In totaal haspelden onze mama's al 780 kilometer af dit seizoen met een gemiddelde van zowat 24 km/u. 

 

Overlijden Jan Verkest.. 
Rip, Jan!  Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.  

Jan was een fervent fietsers, routeplanner, organisator van de jaarlijkse rit naar De Panne                                         
en voortrekker van tal van zaterdagritten, met start aan de welgekende fontein.. 
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  Wistjedatjes... 

 
 

 

Wist je dat...  een door de wol geverfde groep als de 
C's zich toch nog soms als kuddedieren verplaatsen? 

 'k Was er ne keer nie bij…..Schapen! 

  

 

 

 

dat... bij de A's iemands tank al na 40 kilometer 
volledig leeg was? Bij de volgwagen namelijk en 
bijtanken bij het eerstvolgende tankstation was dan ook 
de dringende boodschap! 

en dat... er een aantal blijkbaar moeilijk vanonder 
moeders rok geraakten, waardoor ze niet eens de tijd 
hadden om het inschrijvingsblad te tekenen?  

Luc, Stijn, Yves, in het vervolg eerder 
terugkrabbelen thuis om toch nog tijd te maken voor 
een krabbel op het inschrijvingsblad! 

 

 

  Kinderpraat... 
 

“Wat een slecht rapport, Noortje! En we hadden je nochtans een nieuwe fiets beloofd op voorwaarde 
dat je goede cijfers zou halen. Wat heb jij dan in tussentijd uitgespookt?”  “Leren fietsen, ma.”

Florke fietst door een drukke straat. Een politieagent houdt hem tegen met de opmerking: “Heb je het 
verkeersbord niet gezien? Hier mag je niet in. Het is een straat met éénrichtingsverkeer.” Waarop de 
jongen: “O, maar ik rijd toch maar in één richting, meneer de agent.”

Bartje komt thuis van school: “Papa, je had me een nieuwe fiets beloofd als ik geslaagd was op 
school.” “Ja, dat herinner ik me en ik zal me aan mijn woord houden.” “Wel papa, ik heb goed nieuws. Je 
mag je centen houden!” 

 

  Uitsmijter... 

      Even uitrusten tijdens de rit … 

 


