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WEEKBERICHT 16 - jaargang 14 – 28.05.2019 

 

  Dubbel programma: donderdag 30 mei + zondag 2 juni 2019... 
 
Voor we het volgend weekend induiken laten we ook de feestdag van Hemelvaart niet voorbijgaan zonder 
jullie een supplementaire rit aan te bieden. Het kunnen dus drukke dagen worden voor de fietsfanaten. 
Temeer het zonnetje eindelijk weer van de partij is, en in de hoop dat ze stand houdt. Donderdag gaan we 
in drie groepen van start, maar wel slechts één richting uit, namelijk Wetteren en omgeving. Heel 
toevallig! 
 

 Startuur op donderdag 30 mei –  8u30    

A (+B) groep  Licht Golvende rit van 95 km richting Wetteren  Johan 

C (+B) groep  Vlakke rit van 75 km richting Wetteren  Ivan 

D-groep  Vlakke rit van 70 km richting Wetteren  Joris 
 

  Organisatie donderdag 30 mei... 
• Stekene-Geraardsbergen-Stekene: Café Schuttershof, Kerkstraat 61 – Stekene 

               Café De Zwaan, Veerstraat 14 – Uitbergen 

 

  Organisaties zaterdag 1 juni... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• Maldegem-Staden/Kemmel-Maldegem: Cafetaria Sporthal Meos, Bloemestraat 36D – Maldegem 

• Flèche de Wallonie: Ecole d'Hotellerie, Avenue de la Reine Astrid – Spa 

 

 Startuur op zondag 2 juni –  8u30    

A-groep  Vlakke rit 95 km, richting we zien wel…  Paul 

B-groep  Lichtgolvende rit van 92 km, richting Oosterzele  Kenneth 

C-groep  Golvende rit van 75 km, richting Anzegem  Ivan 

D-groep  Vlakke rit van 76 km, richting Kruiskerke  Joris 

 

  Clubinfo… 

Ritgegevens & Klassement…  
De teerlingen zij geworpen, de stemmen zijn geteld en in kaart gebracht. Toch zeker wat betreft onze 
fietsactiviteiten van de 14e rit. Niet minder dan 82 sportievelingen kozen voor de fiets op 
verkiezingszondag.  

We mochten weer 3 nieuwkomers verwelkomen die voor het eerst dit seizoen van de partij waren. Jan en 
Lieve Verbelen-Craeye en Ruben Claeys brengen ons seizoen totaal daarmee op 137 actieve fietsers.  

Een andere vaststelling is dat het betere weer ook voor betere prestaties zorgde. Zowel de A's als de B's 
reden hun snelste rit en ook de C's evenaarden hun snelste gemiddelde van dit seizoen.  

Dat belooft voor de zomermaanden! 

A-groep: 19 deelnemers voor 93 kilometer à 34,4 gemiddeld (154 hm) 

B-groep: 18 deelnemers voor 80 kilometer à 31,7 gemiddeld (459 hm) 

C-groep: 31 deelnemers voor 78 kilometer à 29,1 gemiddeld (217 hm) 

D-groep: 14 deelnemers voor 70 kilomeer à 24,9 gemiddeld (262 hm) 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  Johan de A's op sleeptouw nam voor een rit richting Wetteren, maar Wetteren in geen 
velden te bespeuren viel tijdens de rit? Hij onderneemt donderdag een nieuwe poging… 

Dat... Martin Pauwels alle enige tijd overgeschakeld is naar de C-groep, maar dit blijkbaar nog altijd 
niet goed beseft? Hij tekent namelijk zo ongeveer week na week op het startblad van de B's! 

en dat er zelfs zijn die het op zondag bij een kort ritje houden... Tegen de middag naar het terras van 
De Ceder!? Moeten wij die/dat dan gaan opnemen in het overzicht en in het algemeen klassement? 

 

  Fietsuitspraken... 
 

 Ik wilde op de fiets gaan, maar ik ben er vanaf gestapt! 

 Fietsen is net als sex. Alleen is soms ook lekker! 

 Aan alle fietsers die in het donker zonder licht rijden... Zorg dat je donorregistratie in orde is!  

 

  Uitsmijter...     De D-groep ...           

    

 … in groep.    … bijna in groep. 

 

      …. de ontsnapping! 
  
  

 

 

 

 

 

  
  

 

  
   


