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WEEKBERICHT 32 - jaargang 14 – 18.09.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 22 september 2019...  
  
Na een zonovergoten zondag krijgen we volgende week meer van dat. 
Daar zijn we uiteraard niet rouwig om, om op die manier naar het einde 
van het seizoen te gaan. Lekker fietsen en rustig kunnen nagenieten op 
een zonnig terras. Wat moet een fietsliefhebber nog meer hebben om 
gelukkig te zijn. We verwachten jullie dus in groten getale aan de start in 
De Ceder. Misschien wel de laatste kans om nog eens van een 
zonovergoten rit te genieten! We bieden jullie daarbovenop een zeer mooi 
en gevarieerd programma aan... 
 

 Startuur op zondag –  8u30    

A-groep  Golvende rit van 100 km richting Steenhuize/Lierde (600 hm) 
https://www.strava.com/activities/2707467561  

 Cedric 

B-groep  Licht golvende rit van 85 km richting Oosterzele  Jeroen 

C-groep  Vlakke rit van 75 km richting Eeklo  Ivan 

D-groep  Golvende rit van 75 km richting Anzegem  Sofie 
 

We hebben beslist om zondag zonder volgwagens te rijden, vanwege autoloze zondag. 
Dan zijn we zeker dat we nergens voor verrassingen komen te staan. Neem dus reservemateriaal 

mee en hopelijk is elke groep met 15 man zodat we op de rijbaan kunnen rijden in groep! 
Na de rit kan kan iedereen genieten van een gratis drankje op het terras van de Ceder!! 

 
Autoloze zondag in onderstaande steden 

 
 

  Fietsorganisaties zaterdag 21 september... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 Borgorjon Tour: Café 't Kruisken, Kruisken 1 – Adegem 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
De 61 sportieve fietsers waren in de 32e rit netjes verdeeld over de 4 groepen. Daardoor ook enkele 
opmerkelijke vaststellingen gedaan. De B-groep fietst tegenwoordig sneller dan de A-groep en ook de 
uitgebreide D-groep wist een hoger gemiddelde te halen dan de C-groep. De C's was zondag zowaar de 
kleinste, maar tekende wel voor flink wat kilometers en veel hoogtemeters. Blijkbaar hadden er zich 
velen laten afschrikken. Helemaal ten onrechte trouwens! Greet Clauwaert (32 p.) blijft ongeslagen het 
klassement leiden. Joris De Witte (31 p.) volgt op korte afstand met de hete adem van Lieven Janssens 
en Frank Rogge (beiden 31 p.) in zijn nek. Dat wordt nog spannend! 
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A-groep: 13 rijders voor 94 kilometer à 31,5 gemiddeld (673 hm) 

B-groep: 19 rijders voor 80 kilometer à 33,0 gemiddeld (212 hm) 

C-groep: 13 rijders voor 86 kilometer à 26,5 gemiddeld (723 hm) 

D-groep: 16 rijders voor 70 kilometer à 27,6 gemiddeld (140 hm) 

 

Data om te onthouden… 

Misschien nuttig om volgende data nog eens in herinnering te brengen: 

 13 oktober 2019      > slotrit 

 9 november 2019    > VTT Versele-Laga Classic 

 23 november 2019  > Souper en Kampioenenhulde 

 12 december 2019  > Ledenvergadering 

 

                                               

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  de B-rijders al om 11 uur terug in De Ceder waren en aan hun terraspraat te horen (over 
Afrikaantjes, kikkers en zwarte bollekes) drinken ze tegenwoordig even snel als ze rijden... 

dat...  de zij er de laatste weken alles aan doen om de C's te ontregelen? Zondag schakelden zij zelfs hun 
chauffeur in bij de start enkele C-rijders te proberen omver te rijden.  

en dat... wederoptredende Bert er in slaagde om de start van de D-groep te missen en ze in de 
achtervolging uit het oog verloor?  Hij ging dan maar door in de E-groep... Eenzaam en alleen!  

 

  Het zei gezegd... 
 

 “Ik moet toch eens gaan trouwen. Kan toch niet heel mijn leven gelukkig zijn!” 

 “Van de dokter mag ik niks zwaar meer optillen. Dus ga ik dan ook maar zittend gaan plassen!” 

 “Net in een boek gelezen, tranen met tuiten gelaten, zo triestig... Bleek mijne spaarboek te zijn!” 

 

  Uitsmijter van de week...  
 

Werkaanbieding... 

Debora en Kenneth van Restaurant M-Eat zijn op zoek naar een gemotiveerde jobstudent/flexi voor 
vrijdagavond en/of zaterdagavond.   Functie:  zaalhulp / keukenhulp / afwasser. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Kenneth op het nummer 0477/527916.  https://www.m-eat.be                                   

 


