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WEEKBERICHT 28 - jaargang 14 – 21.08.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 25 augustus 2019...  
Met de familiefietstocht zit één van onze hoogtepunten van het seizoen erop. Zondag laatstleden was een 
stuk minder wegens het slechte weer. Daardoor verzamelden slechts een vijftiental rijders dubbele punten. 
Gezien het kleine deelnemersveld werd in één groep gereden, waardoor de bergritten van de C- en D-
groep verschoven werden naar nu zondag. Een nieuwe kans dus voor de klimgeiten en de “Roepi-
Roepi's” van de vrouwengilde. We zien jullie graag komen. Veel fietsplezier! 
 

17 – 26°                       Startuur op zondag –  8u30   ZW 3 Bft 

A-groep  Golvende rit   ???? 

B-groep  Golvende rit van 85 km richting Michelbeke  Marnick 

C-groep  Bergrit van 85 km richting Michelbeke  Ivan 

D-groep  Bergrit “Roepi-Roepi” van 75 km richting Berg ten Houte  Joris 
 

  Fietsorganisaties zaterdag 24 augustus... http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 VTT Lozerbos Cyclo & Veldtoertocht: PC Della Faille, Ouwegemsestwg 259 – Lozer 

 Mountainbike van Vlaanderen VTT: Hottond Sporthal, Zandstraat 4 – Zulzeke-Kluisbergen 

 Dranken Engels Cycling Tour: Café Edemolen, Steenweg op Deinze 148 – Nazareth 

 West-Vlaanderens Mooiste: Expo Roeselare, Diksmuidsesteenweg 400 – Roeselare 

 Great War Remembrance Cyclo: VTI Ieper, Augustijnenstraat 58 – Ieper 

 

  Clubinfo… 

Ritgegevens zondagrit… A+B+C+D: 15 rijders voor 82 kilometer à 27,7 gemiddeld (295 hm) 

Onze 28e rit viel grotendeels in het water. Slechts 15 dappere strijders kwamen opdagen, een absoluut 
dieptepunt dit seizoen, en er werd uiteindelijk gekozen voor één gezamelijke rit. Een 
Guldensporen(trap)slag richting Kortrijk onder leiding van J(oh)an Breydel! De Pieter De Conincks 
hielden het bij een goedendag thuis. In 1302 zou het geen waar geweest zijn! 

 

 

 

 

 

 

   

Wistjedatjes... 
Wist je dat...  de regen de grootste spelbreker was afgelopen zondag? Wegens de kleine opkomst 
werden gelegenheidschauffeur Christophe, die de dames ging begeleiden, en Patrick onverricht ter zake 
weer naar huis gestuurd. Sorry, mannen! 

dat...  de familiefietstocht voor Julien Wante het eerste optreden van dit seizoen werd? Ja, je moet 
ergens beginnen, hé! 

en dat...  Joris zijn “beruchte” koninginnenrit onder de naam ROEPI-ROEPI met één helling en één 
kilometer heeft ingekort, en één week heeft opgeschoven naar zondag aanstaande? Kwestie van iedereen 
de gelegenheid te geven om mee te kunnen... 
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/4744771/recreatieve-fietsroute/d-groep-bergrit-75-km-18-augustus-2019  
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  Opstelzinnetjes van kinderen...  

 Mijn zus lag met sinterklaas in bed. 

 Wij hebben een grote hond. Als er iemand van voor belt, begint hij vanachter te blaffen. 

 Ik liep langs de rivier en zag de boerin een koe melken. In het water zag ik het omgekeerde. 

 

  Als uitsmijter ….. Familiefietstocht… gooien we er deze week wat foto's tegenaan... 
 

Familiefietstocht: 107 deelnemers – 43 rijdende leden – 27 km – 16,5 gem. (85 hm) 

 

 We kunnen weer terugblikken op een uitermate geslaagde familiefietstocht. De weergoden dreigden 
wel, maar hielden het droog en verrasten ons zelfs op een deugddoend zonnetje. De tussenstop in 'Hof 
ter Rode Poorte' werd daardoor zelfs een klein beetje een paradijs op aarde en door iedereen fel 
gesmaakt. Wat ook van de afsluitende receptie en barbeçue kan gezegd worden. Langs deze weg 
bedanken wij het bestuur voor hun gulle inbreng en de medewerkers die alles in goede banen 
hielpen leiden. 

Als afsluiter geven we graag nog wat cijfergegevens mee en op vraag van velen het traject dat werd 
afgelegd volgens STRAVA: https://www.strava.com/activities/2620727173.  

 

 


