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WEEKBERICHT 26 - jaargang 14 – 07.08.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 11 augustus 2019... 
 
Ik heb eventjes vlug gerekend. Zondag staan we voor onze 26e rit en hebben we daarna nog 10 
zondagritten te gaan, de familiefietstocht van 15 augustus NIET meegerekend. Met de gezinsfietstocht 
en de slotrit vallen trouwens ook nog punten te verdienen. Zij die willen rekenen om aan een rond aantal 
ritten te komen i.v.m. clubvoordelen kunnen bij deze dus aan de slag! 
Vergeet ondertussen dus zeker niet in te schrijven voor onze gezinsfietstocht. Alle informatie hieromtrent 
vinden jullie hier wat verderop. Ondertussen nog veel fiets- en/of vakantiegenot toegewenst! 
 

14 tot 22°                     Startuur op zondag –  8u30   ZW-wind 4 Bft 

A+B-groep  Golvende rit van 88 km richting Tiegem/Tielt  Patrick 

C-groep  Vlakke rit van 85 km richting Overmere-Donk  Ivan 

D-groep  Golvende rit richting Zulzeke  Joris 
 

  Fietsorganisaties zaterdag 10 augustus... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 Fietstocht Depa: Café Sparrenhof, Brugsesteeweg 183 – Eeklo 

 Koesterrit tvv Kinderkanderfonds Gent: Lijnwaadmarkt 32 – Ename-Oudenaarde 

 

  Clubinfo… 
 

Ritgegevens & Klassement…  
Ons deelnemersaantal zit stilaan weer in de lift. Met 58 starters scoorden we zondag een stuk beter dan 
de week voordien.  We zitten dus weer in de lift (naar omhoog)! Bij de D-groep was er alvast een 
nieuweling actief. Met name Geert De Blaere die voor 't eerst kwam proeven van ons clubgebeuren. Om 
ons fietsend ledenaantal boven de 150 te tillen is het wachten op mannen als Didier De Graeve, Dieter 
De Weirdt, Thijs Defever, of andere Miguels, Geerts, Erwins of Martins die nog eens hun opwachting 
maken dit seizoen. Kom op, mannen!  

A+B-groep: 25 rijders voor 93 kilometer à 31,6 gemiddeld (595 hm) 

C-groep: 24 rijders voor 78 kilometer à 29,7 gemiddeld (390 hm) 

D-groep: 9 rijders voor 77 kilometer à 25,4 gemiddeld (319 hm) 

 

Gezinsfietstocht donderdag 15 augustus…  
We verzamelen en vertrekken met zijn allen aan De Ceder om 9u30 en eindigen ten laatste om 13 uur 
aan Ter Wilgen (Poelstraat 70, Deinze/Petegem) na een ritje van 35 kilometer. Aansluitend volgt 
receptie en BBQ. We opteerden terug om het fietsgedeelte in de voormiddag te organiseren. We rijden 
richting Kruis(hout)em, waar we na zowat 17 km een tussenstop houden in het prachtige kader van “Hof 
ter Rode Poorte” (Ropoortstraatje 1, Kruisem) www.hofterrodepoorte.be.  

De deelnameprijs, alles inbegrepen, bedraagt (betaling de dag zelf): 

 Leden + partner: 20 euro/pers. 

 Niet-leden + partner: 25 euro/pers. 

 Kinderen t/m 10 jaar: 10 euro/pers.  

Wie er niet kan bijzijn om te fietsen, kan gerust aansluiten ’s middag vanaf 13u aan de receptie en de 
BBQ aan dezelfde prijzen. Inschrijven tegen uiterlijk maandag 12/08 via mail aan 
johan.de.weirdt@skynet.be – 0476/318561 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  laatste gezamelijke rit met A en B in laatste instantie volledig hertekend werd?  
Geen 7 afdalingen op hun traject, maar meer dan 7 beklimmingen! 

dat...  de C-rit een uitermate rustige start kende, omdat ze vast kwamen te zitten achter de trager 
rijdende groep van “De Wachtzaal”. Zondagrijders! 

en dat...  het nieuwe terras van De Ceder een stuk groter is geworden, maar dat onze bende samen klitte 
op het rechter gedeelte en de rest van het terras links liet liggen? We rijden dus niet alleen in groep, maar 
drinken ook in groep! 

 P.S...  Let ook op onze damesgroep, links op de foto... Nieuwkomers? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weetjes... 

 Wanneer begint een brandweerman te spuiten? … Als hij uitgerukt is! 

 Hoe maak je pratend brood? … Met voicemeel! 

 't Ziet zwart en 't hangt aan een draad? … Ne slechten elektricien!  

 

  Woordeloos... Sprakeloos... Troosteloos... 

 


