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WEEKBERICHT 30 - jaargang 14 – 04.09.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 8 september 2019...  
 
Afgelopen zondag gingen we nog eens met vier groepen op pad. En hoe? Mooi weer, mooie ritten, mooie 
mensen en een mooie afsluiter op een zonnig terras. Meer moet dat niet zijn toch! Maar daarmee schuiven 
we zo stilaan op naar het einde van het seizoen. We hebben nog een “zesdaagse” voor de boeg op 
zondag. Mochten er zijn die er alsnog voor het eerst bij willen zijn dit seizoen, dan zullen ze zich stilaan 
moeten reppen om zich in de punten te rijden. Zondag trouwens leuke ritjes op het menu met flink wat 
kilometers. 't Is niet omdat het seizoen stilaan naar zijn einde loopt dat we aan uitbollen toe zijn! 
(P.S. Voor zondag 15 sept. zoeken we nog een rit voor de A-groep. Wie schudt er eentje uit zijn mouw?) 
 

10 – 17 gr.                    Startuur op zondag –  8u30   NW – 4 

A-groep  Vlakke rit van 100 km richting Lichtervelde  Johan DW 

B-groep  Vlakke rit van 85 km richting Brugge  Johan DR 

C-groep  Vlakke rit van 85 km ricthing Oostrozebeke - “Briek Schotte 100”  Lieven 

D-groep  Vlakke rit van 75 km richting Oosteeklo  Joris 
 

  Fietsorganisaties zaterdag 7 september... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 11e Garnaalrit: Meuleken 10 – Boekhoute 

 Tour De Briek: Sportkaffee Leiestadion, Georges Coornaertdreef 9 – Desselgem 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
We hebben afgelopen zondag de kaap van 30 ritten gerond met 57 deelnemers op het startplatform.      
Een niet onbelangrijk gegeven was de eerste afwezigheid van Frank Rogge, waardoor het klassement 
plots weer heel spannend wordt. Een ander opgemerkt gegeven is het feit dat de C-groep niet minder dan 
6 dames in hun rangen telde, die stuk voor stuk meer dan hun mannetje stonden in een vrij snel verreden 
– weliswaar vlakke – rit.  

 

A-groep: 10 rijders voor 92 kilometer à 31.2 gemiddeld (930 hm) 

B-groep: 11 rijders voor 88 kilometer à 29,8 gemiddeld (884 hm) 

C-groep: 26 rijders voor 83 kilometer à 29,9 gemiddeld (169 hm) 

D-groep: 10 rijders voor 72 kilometer à 26,0 gemiddeld (68 hm) 

 

De kampioenstitel bij de mannen ligt dus weer helemaal open met zeker nog 4 kandidaat-winnaars. Bij 
de dames echter blijft Greet Clauwaert outstandig en zonder noemenswaardige problemen is voor haar 
de titel zo al ongeveer binnen. Dit is de stand na 30 ritten: 

 

Joris De Witte  29 ritten Greet Clauwaert       30 ritten 

Frank Rogge  29 ritten Sieglinde David         27 ritten 

Lieven Janssens 28 ritten  Sofie Vandervennet   26 ritten  

Geert Schoenmaekers 28 ritten ColetteNeirinck         22 ritten 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  de C-groep heel wat snelle – en ook knappe – mannen in hun gelederen telde?                
Dat resulteerde alweer in een deftig gemiddelde. Er was geen tijd voor een schietgebedje in Oostakker-
Lourdes! 

dat...  de voortrekker bij de dames in 't geniep nog een uurtje bij traint na de rit?                                              
Of mag Joris vòòr 13 uur niet binnen thuis? 

en dat...  chauffeur Eddy zich stilaan ontpopt tot een volwaardige mecanicien? Hij staat op zaterdag in 
zijn garage zelfs de banden op te pompen van de reservewielen. Kwestie dat hij zo min mogelijk moet 
uitstappen op zondag    
 

 

  Goe gespreuken... 
 

 Met confetti in je reet is het feest na elke scheet! 

 Rimpels komen, tanden vergaan, maar met een blauw pilletje blijft hij urenlang staan! 

 Een goed glas bier en een lekker wijf is het mooiste tijdverdrijf! 

 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

 Fietsen... voor iedereen... door dik en dun... 

 

 

 

 


