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WEEKBERICHT 24 - jaargang 14 – 24.07.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 28 juli 2019...  
 
't Is verlof voor iedereen! Vandaar dat we al onmiddellijk na het weekend met een nieuw weekbericht bij 
jullie komen binnenvallen. Rap, rapper, rapst... Niet alleen op de fiets, maar ook ernaast!                         
De gemeenschappelijke rit bij de A's en de B's voor komende zondag heeft zijn geheimen nog niet 
prijsgegeven. Blijkbaar is nog enig overleg nodig om tot een consensus te komen. Bij de C's en D's geen 
probleem, plichtbewust als ze zijn weten zij perfect waarheen de weg naartoe zal leiden. Veel fietsplezier! 
 

 Startuur op zondag –  8u30    

A+B-groep  Verrassingsrit richting Merelbeke (en verder)...  onbekend 

C-groep  Vlakke rit van 85 km richting Maldegem  Martin 

D-groep  Golvende rit van 76 km richting Oosterzele  Joris 
 

  Fietsorganisaties zaterdag 27 juli... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 2e Rochus Cycling Vlaanderen Classic: Sporthal De Kluize, Sportstraat 5 – Oosterzele 

 Memorial Van Rie: Cafetaria Sporthal Meos, Bloemestraat 36d – Maldegem 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Hierbij de gegevens van onze 23e rit. Zekerheid is dat we met in totaal 56 Godefrootjes op pad gingen. 
De rest van de gegevens zijn eerder officieus en van horen zeggen, gezien we op het moment dat we dit in 
kaart brachten nog geen officiële cijfers van Kristof binnenkregen.  

 

A+B-groep: 24 rijders voor 91 kilometer à 33,9 gemiddeld (300 hm) 

C-groep: 23 rijders voor 78 kilometer à 29,3 gemiddeld (410 hm) 

D-groep: 9 rijders voor 76 kilometer à 27,8 gemiddeld (100 hm) 

 

Rittenprogramma augustus…  
De tijd vliegt snel! In zoverre zelfs dat we zondag al aan de laatste rit van juli toe zijn. Er moet dus 
dringend werk gemaakt worden van een rittenprogramma voor de maand augustus. Wie geeft de eerste 
aanzet? 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  het nieuws van de dag is dat er geen enkele valpartij was tijdens de afgelopen ritten? 
Geen valpartij wil daarom niet zeggen dat er achteraf geen braspartij op te tekenen viel... 

dat...  Bert Maebe bij de C's van de eerste tot de laatste kilometers het kopmanschap voor zijn rekening 
heeft genomen? Met slechte benen nota bene! Gelukkig maar voor enkele eenzame fietsers die 
kromgebogen over hun stuur moesten aanklampen in de slotfase... 

en dat...  we met de drie groepen niet alleen gelijktijdig vertrokken, maar ook zowat gelijktijdig binnen 
kwamen? Het terras zat meteen vol! 
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  Uitspraken van de week... 
 

* Lach nooit met de keuzes van je vrouw, want je bent er eentje van! 

* Niemand is zo lelijk als zijn pasfoto en niemand is zo schoon als zijn profielfoto! 

* Soms kijk ik naar mijn vrienden en dan denk ik: “Waar heb ik die gekke mensen toch leren kennen?” 

 

  Uitsmijter van de week... 

 
Bij de  familie Freek Pieters is er een dochtertje bijgekomen.  

Proficiat aan Freek en Liesbet … 

 

 
 


