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WEEKBERICHT 20 - jaargang 14 – 26.06.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 30 juni 2019...  
 
Met weekbericht 20 staan we voor de 20e rit van dit seizoen. En voor de 2e 
week op rij fietsen we “op verplaatsing”. Dit keer zakken we af naar 
Deinze City voor de 'Rit van de Burgemeester'. Dag Jan!   
 
De club zorgt voor betaling van het inschrijvingsgeld, zodat wij 
zondagmorgen ter plaatse bij de start geen plichtplegingen meer hebben en 
zorgeloos op de fiets kunnen stappen voor een rit van 80 kilometer met 
tussenstop en bevoorrading in de sporthal van Nevele.  
 
De snelheid bepaal je zelf, want je kan kiezen tussen verschillende pelotons 
van 22-25-27-30 km/u. Het eerste (snelste) peloton start om 8.30 u. en 
vervolgens starten de pelotons om de vijf minuten. Er is een bevoorrading 
voorzien ter hoogte van de sporthal te Nevele. Het eerste peloton is terug om 
11.30 u., de andere tussen 11.45 u. en 12.30 u 

Start om 8u aan De Ceder of om 8u30 ter plaatse (Stadhuis Deinze). Het inschrijvingsblad in de Ceder 
wordt meegenomen naar Deinze om te vervolledigen terplaatse aan 't Groot Verzet om jullie zondagrit te 
bevestigen.  

De “thuisblijvers” krijgen een gewone rit vanuit De Ceder aangeboden die op het normale uur van start 
gaat, dus om 8u30 dus, en dit tegen een B-tempo. Programma zie hieronder... 
 

 Startuur op zondag –  8u30    
A-B-C-D  Rit van de Burgemeester – 't Groot Verzet 

Afspraak aan de Ceder om 8u of ter plaatse 8u30 
peloton 30 km/u (A+B), peloton 27 km/u (C), peloton 25 km/u (D) 

 
verantwoordelijken per groep:  

Willy Goeteyn, Ivan De Weirdt, Jo De Blaere en Joris De Witte 

  
 

Deinze 

Groepsrit 
B-Snelheid  

 Vlakke rit van 88 km richting “to the Moen and back” 
o.l.v. Christof Van Daele 

 De Ceder 

 

  Fietsorganisaties zaterdag 29 juni... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 Belgian Championship Cycling Happening: Gent 

 Bloemenrally: Café Het Gildenhuis, Pintestraat – De Pinte 

 Lambroek Happening & VTT: Voetbalterrein VVE Massemen, 
Kapellekouter 1 – Massemen 

 Westerschelde Rit: Kafee Oude Gemeentehuis, Marktplein 4 – 
Ertvelde 

 

We voegen dit keer ook nog graag een Westvlaamse fietsorganisatie toe aan 
het zaterdagprogramma, namelijk de Europal Cycling Classic ten voordele 
van Viblo-Leieland uit Deinze (school voor kinderen met autisme). Kurt 
Dhaene en zijn organisatie zijn daarvoor uitgeweken naar Sportcentrum De 
Wembley, Moorseelsestraat in Kortrijk (Heule). 
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  Clubinfo… 

Ritgegevens & Klassement…  
Ondertussen is rit 19 ook al achter de rug met 69 zonnekloppers op de fiets. Daaronder één 
“nieuweling”, Nico Mestdagh, die voor het eerst dit seizoen onze gelederen kwam versterken en toch 
even op de tanden heeft moeten bijten, nietwaar Nico 😊. Wat het klassement betreft stelden we vast dat 
Joris vorige week niet aanwezig was en wegviel uit de nu nog 4-koppige leidersgroep. 

A+B-groep: 31 rijders voor 87 kilometer à 32,0 gemiddeld (390 hm) 

C+D-groep: 38 rijders voor 70 kilometer à 26,7 gemiddeld (241 hm) 

 

  Wistjedatjes... 
Wist je dat...  Jo onze club dankbaar is om in groten getale te hebben deelgenomen aan de Bicro-pijl 
als eerbetoon aan zijn overleden broer “Memorial Wim De Blaere”. Wij zijn hem dan weer dankbaar voor 
de organisatie, voor het verkennen van het parcours, voor het drankje onderweg en voor het perfecte 
tempo voor C- en D-groep.        Mercikes Jo, we wilden er graag bij zijn op dit eerbetoon … 

 
dat... statistieker Kristof vastgesteld heeft dat de gegevens van STRAVA niet identiek zijn vanop MIO? 
Strava corrigeert de  gegevens namelijk naar een lager gemiddelde (bv. 27,1 naar 26,7). Hij zal in de 
toekomst toch de waarden van STRAVA blijven opnemen, want op die manier kunnen de resultaten nog 
verbeterd worden. 't Is maar da ge 't weet! 

en dat het voor de A- en B-rijders geen evidentie was om afgelopen zondag de (Bicro-)pijltjes te volgen 
met de snelheid die ze ontwikkelden? Af en toe moest er al eens flink in de remmen gegaan worden... 
Kwestie van aandachtig te zijn! 


  Uitsmijter... 
Zondag aanstaande wordt ook het Belgisch Kampioenschap wielrennen verreden over een afstand van 
220 kilometer met start aan het Gentse stadhuis en aankomst langs de Watersportbaan. Na een naar en 
door de Vlaamse Ardennen volgen er 7 plaatselijke ronden in het landelijke Drongen.  

Het BK wordt dan ook een eerbetoon aan onze erevoorzitter “Walter Godefroot” die in 1965 en in 
1972 Belgisch Kampioen werd bij de profs. 

https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/bk-wielrennen-gent 

 


