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WEEKBERICHT 25 - jaargang 14 – 31.07.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 4 augustus 2019...  
 
Weekbericht 25 brengt ons bij rit 25. De vele vakantiegangers zorgden de laatste weken voor een 
mindere bezetting en kleinere pelotons die de weg opgingen. Maar met de augustusmaand voor de boeg 
wordt het stilaan tijd dat we weer meer leden oogsten op zondag en geraken we wel weer op volle 
getalsterkte. Stilaan vallen de reisduiven weer binnen en zal het een pak drukker worden aan de 
inschrijvingstafel. We rekenen daar komende zondag, 4 augustus, al op en schuiven een nieuw 
maandprogramma voor de wielen met nieuwe fietsbestemmingen.  
 
En misschien nog iets om er zondag zeker (weer) bij te zijn: de nieuwe cafetaria van De Ceder wordt 
deze week geopend. Een verwittigd man (of vrouw...) is er twee waard !!! 
 

 Startuur op zondag –  8u30    

A+B-groep  Bergrit van 92 km richting Vloesberg/Flobecq  Jeroen 

C-groep  Licht golvende rit van 80 km richting Vlierzele  Ivan 

D-groep  Vlakke rit richting Tiegem  Joris 
 

  Fietsorganisaties zaterdag 3 augustus... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 Fietstocht Rapide: Café 't Buitenbeentje, Vuilstraat 5 – Smeerebbe-Vloerzegem 

 Mevaco Rit: Café 't Lapperke, Dorp 62 – Adegem 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Het is duidelijk verlofperiode, want we kregen amper 34 “thuisblijvers” op de fiets tijdens onze 24e rit. 
Grote afwezige was Willy Goeteyn die voor het eerst ontbrak dit seizoen en op die manier afhaakt bij het 
nu nog 3-koppig leidersgroepje (Greet, Lieven, Frank). Het totaal aantal rijders met lidmaatschap is 
ondertussen opgelopen naar 145 stuks en samen pedaleerden we een totaal van 123.366 kilometer 
bijeen! 

A+B-groep: 13 rijders voor 106 kilometer à 32,6 gemiddeld (500 hm) 

C-groep: 15 rijders voor 78 kilometer à 31,0 gemiddeld (187 hm) 

D-groep: 6 rijders voor 77 kilometer à 24,2 gemiddeld (296 hm) 

 

De C-groep kent een gestage groei, niet alleen wat het aantal deelnemers betreft, maar vooral met de 
gemiddelde snelheid. De maand juni is dan ook heel representatief voor hun stijgende curve met in 2015 
een gemiddelde van 27,4 en zo oplopend naar 28,0 (in 2016), 28,5 (in 2017), 28,8 (in 2018) tot 29,1 in 
2019, met zondag als hoogtepunt 31 rond!  

Al deze statistische gegevens zijn nog eventjes niet terug te vinden op onze website, maar van zodra Koen 
terug uit verlof is zal hij het nodige doen. Hij rust nog even in vrede! 

 

Gekwetstenboeg…  
Wegens verlofperiode en afwezigheid liepen we soms wat achter en bereikten sommige berichten ons 
laattijdig. Vandaar langs deze weg met enige vertraging alsnog een helend en troostend berichtje. Een 
paar weken terug liep Bernard Dobbelaere een elleboogbreuk tijdens de rit naar de Muur van 
Geraardsbergen. Wij wensen hem een spoedig herstel toe en hopen hem zo vlug mogelijk terug te zien in 
onze gelederen.  
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Familiefietstocht…  
Via een apart schrijven krijgen jullie de informatie omtrent het inschrijven voor de familiefietstocht 
van donderdag 15 augustus. Het fietsgedeelte zal ook dit jaar weer in de voormiddag gebeuren met start 
om 9u30 aan De Ceder voor een tocht van zowat 35 kilometer met tussenstop. Eindstation is opnieuw 
Ter Wilgen, met een receptie om 13 uur, gevolgd door de traditionele barbeçue. Wie er niet kan bij zijn 
om te fietsen in de voormiddag kan wel aansluiten vanaf 13 uur voor de receptie en de BBQ. 

De deelnameprijs bedraagt:    > leden + partner: 20 euro 

         > niet-leden + partner: 25 euro  

         > kinderen t/m 10 jaar: 10 euro 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  de gegevens van de gezamenlijke A en B-rit al op de sociale media verschenen nog vòòr 
de groep binnen was? Het zijn dus niet alleen rappe op de fiets, maar ook er naast. En vooral Geert 
Schoenmaekers in dat geval! 

dat...  de laatste dinsdagrit verreden werd onder een temperatuur van 34 graden en 
aan 34 gemiddeld? Gelukkig hebben ze donderdag niet gereden toen de 
temperatuur opgelopen was naar 40 graden! 

en dat...  Johan vorige week in het vlakke Holland de elfstedentocht reed bij 
temperaturen van zowat 40 graden? 't Is eens iets anders dan bij winterse vrieskou! 

 

  Het zei gezegd...  
 

 Sollicitatiegesprek in den Aldi: “Do you also speak English?” Sollicitant: “Just a LIDL.” Is dat 
nodig? “Of course, met ALDI strangers here!” 

 Ik heb een vreemd stemmetje in mij dat zegt: “Ga stofzuigen, ga het huis poetsen!”          
Gelukkig heeft mijn moeder me geleerd niet naar vreemden te luisteren. 

 Hij: “Wat een kutweer.”  

Zij: “Kan jij dat niet wat netter zeggen?”  
Hij: “OK, wat een vaginale atmosferische omstandigheden.” 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

    


