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WEEKBERICHT 19 - jaargang 14 – 19.06.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 23 juni 2019...  
 
Zoals vorige week uitgebreid gemeld is ons programma voor a.s. zondag gewijzigd. Als eerbetoon aan de 
overleden broer van Jo nemen we in groep deel aan de 'Bicro Pijl – Memorial Wim De Blaere' in Tielt. 
We vertrekken in 2 groepen (A/B + C/D) om 8u30 richting Lozer, waarna we op het parcours gaan. De 
bedoeling is om samen terug te verzamelen in Tielt voor een groepsfoto, waarna we terugkeren richting 
Deinze en zeker tijdig terug zijn aan de Ceder… Alvast bedankt voor jullie medewerking en begrip.  
 
Het afgevoerde rittenprogramma kan misschien gepland worden begin juli…. 
 

 Startuur op zondag –  8u30    

A+B-groep  BICRO Pijl/Memorial Wim De Blaere: Vanaf Lozer versie van 
het parcours naar Tielt via Zwalmstreek 

      Dirk DB 

C+D-groep     BICROPijl/Memorial Wim De Blaere:Vanaf Lozer “ingekorte 
versie” van het parcours naar Tielt via Zwalmstreek 

 Jo De Blaere 

 

  Fietsorganisaties zaterdag 22 juni... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 3e Bunkertocht Bikerboys: Voetbalveld Vurste, Leenstraat 83 – Vurste 

 Lucien Van Impe Classic: Schoolstraat 4 – Serskamp 

 Memorial Willy Thijs: Café Sparrenhof, Brugsesteenweg 183 – Eeklo 

 PGB Rally: PGB Rally, Eikstraat 85A – Oostakker 

 Euro Shop Elfstedenronde Cyclo: VIVES Hogeschool, Xaverianenstraat 10 – 8200 Brugge 

 

  Clubinfo…   Ritgegevens & Klassement…  
 Aantal deelnemers 18e rit... 

A-groep: 19 rijders voor 97 kilometer à 31.1 gemiddeld (888 hm) 

B-groep: 19 rijders voor 95 kilometer à 29.6 gemiddeld (798 hm) 

C-groep: 23 rijders voor 75 kilometer à 29.2 gemiddeld (184 hm) 

D-groep: 8 rijders voor 72 kilometer à 24.7 gemiddeld (348 hm) 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  we vorig jaar na 10 ritten geen enkele rijder meer hadden met het maximum van de 
ritten? Nu zijn we ondertussen al 18 ritten ver, met veel slecht weer, en hebben wij nog steeds 4 
“maximale” leiders! Waar gaat dat eindigen?  

 

…dat youngster Jarno Rogge bij de A's al velen een poepje laat ruiken, zijn vader incluis?                              
Diens Frank begin stilaan te vallen... Je wordt ouder papa! 

 

… en dat de B's op hun weg naar Pays des Collines eerst een vinkenzetting moesten omzeilen, daarna 
tegen de stroom in tussen de duizenden wandelaars van de Fiertelstoet in Ronse belanden, hierdoor de 
Kanarieberg moesten vervangen door de Boigneberg, in Leupegem voor de ophaalbrug stonden, en 
tenslotte nog een botsing met blikschade meemaakten omdat beide kopmannen een verschillende 
interpretatie hadden van "rechts" 
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  Kledij. 
      De bijkomende kledij is ondertussen geleverd. Diegenen die kledij besteld hebben zullen verwittigd 

      worden om de kledij op te halen. We vragen ook om deze cash te betalen. 

 

  Vrouwen... 
 

 Ik heb een droomvrouw... Of hoe noem je zo iemand die tot een stuk in de dag in bed ligt? 

 Vrouwen gaan nooit boos slapen... Zij blijven wakker en plannen wraak! 

 Mijn ex in ik zijn lang gelukkig geweest... En toen ontmoetten we elkaar! 

 

  Uitsmijter... 
 

Automobilisten die fietsers wensen in te halen dienen dit te doen met aandacht en respect en steeds met 
aangepaste en gematigde snelheid. Voortaan dient de automobilist buiten de bebouwde kom (70 km/u), 
steeds een minimum afstand van 1,5 m te respecteren. Binnen de bebouwde kom (50 of 30km/u) blijft het 
1m. Wanneer deze afstand niet gerespecteerd kan worden, dan mag de automobilist de fietser ook niet 
voorbij steken, daar dit de veiligheid van de fietser in gevaar kan brengen. Overtredingen die een fietser 
in gevaar brengen worden beboet tussen 165 € en 2750 €. 

Respect moet echter van beide kanten komen, dus bij deze wil ik eveneens benadrukken dat ook wij 
respect en begripvol moeten zijn voor alle andere weggebruikers. Samen netjes op (de) weg! 

 


