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WEEKBERICHT 15 - jaargang 14 – 22.05.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 26 mei 2019...  
 
Zondag wordt het kiezen of delen. Kiezen voor de fiets of kiezen voor de politiek... maar allebei kan 
natuurlijk ook. We houden dan misschien best een (klein) beetje rekening met de kilometers die we onder 
de willen schuiven en zorgen dat we niet al te laat terug zijn in De Ceder. In Deinze is dit geen probleem, 
want hier wordt digitaal gestemd en kunnen de kiesplichtigen terecht tot 16 uur in de namiddag. In de 
randgemeenten zoals Nazareth, De Pinte en Latem zal dit niet het geval zijn en wordt er nog gestemd 
zoals vóór de Grote Oorlog – met potlood en papier – en dat kan slechts tot 13 uur. Sommigen zullen dus 
best ook kiezen voor een gepaste rit zondag, om zodoende niet te laat op de kiesafspraak te verschijnen.  
 

12 – 20 °                    Startuur op zondag –  8u30   W – 3 Bft 

A-groep       Vlakke rit van 90 km richting Wetteren  Johan 

B-groep       Golvende rit van 80 km richting Schorisse  Dirk 

C-groep       Vlakke rit van 75 km richting Moerbrugge  Ivan 

D-groep       Golvende rit van 70 km richting Oudenaarde  Kristof 
 

  Organisaties zaterdag 25 mei... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• Omloop Zuid Oost-Vlaanderen: Café Edemolen, Steenweg op Deinze 148 – Nazareth 

• FT Fietsen De Causmaecker: Café De Pluim, Koning Albertstraat 15 – Oosteeklo 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Er waren zondag toch weer 52 dapperen die regen en wind trotseerden tijdens onze 13e rit van dit 
seizoen. De kopgroep van 5 geeft mekaar de laatste weken geen duimbreed toe. Vorig jaar hadden we 
rond die tijd niet één rijder die nog het maximum aantal ritten achter zijn/haar naam had.  Erwin Ballière 
stond voor het eerst aan de startlijn en tilt het aantal deelnemers naar een totaal van 134 dit seizoen.  

 

A-groep: 12 rijders voor 91 kilometer à 30,5 gemiddeld (770 hm) 

B-groep: 14 rijders voor 88 kilometer à 31,3 gemiddeld (257 hm) 

C-groep: 16 rijders voor 72 kilometer à 26,0 gemiddeld (334 hm) 

D-groep: 10 rijders voor 73 kilometer à 21,9 gemiddeld (609 hm) 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  we overwegen om onze fiets-ZONdagen om te dopen tot fiets-REGENdagen? Het 
bestuur zorgt alvast voor extra regenvestjes bij de bestelling van supplementaire kledij... 

dat... op het kronkelende C-traject over de “Watermolenroute” vooral veel water-kiekens te zien waren en 
veel minder water-molens? Het gemiddelde aan regenwater steeg naargelang de kilometers vorderden... 
het fietsgemiddelde daalde daarentegen navenant!  

en dat... de damesgroep nog maar eens bewees uit het goede hout te zijn gesneden door in helse 
weersomstandigheden toch een zware bergrit tot een goed einde te brengen? Flandriënnes van de fiets! 

maar ook dat... voor het eerst dit seizoen iedereen tijdig in De Ceder aan de start stond... het 
inschrijvingsblad tekende... én op het juiste blad zelfs? Ze gaan het dan toch nog leren! 
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  Johan Musseeuw retro en de klassiekers...


Johan Musseeuw is aan het inpakken voor de Ronde van Vlaanderen en stopt prompt een paar witte 
kousen in zijn sportzak. Zegt zijn vrouw: “Johan, jij rijdt toch altijd op blote voeten in je schoenen?” 
“Zwijgt vrouw,” zegt Johan, “Ik wil er vandaag op mijn sokken vandoor gaan.”

Midden in de finale van Gent-Wevelgem laat Johan Musseeuw zich afzakken tot aan de volgwagen 
en vraagt klein geld aan zijn ploegbaas. Lefevre: “Waarom moet ge dat hebben, Johan?” “Zwijgt Patrick,” 
zegt Johan, “Als van Peteghem demarreert zal ik moeten passen.”

Na ene Parijs-Roubaix wordt mevrouw Musseeuw 's nachts wakker en schrikt zich een hoedje als 
ze ziet dat Tom Boonen naast haar in bed ligt. Mevrouw Musseeuw: “Maar Tom, wat doe jij hier?” 
Boonen: “Zwijgt vrouw, “Ik ben de nieuwe Musseeuw!” 

 

  Uitsmijter van de week... 

 
Afgelopen zaterdag waren er weer een aantal clubleden actief in d'Ardennen voor 'La Chouffe Classic'. 
De ene al wat gemotiveerder dan de andere... 

 

 
 

En sommigen hun kledij hebben ondertussen ook al een operatie achter de rug… 

        
 

 


