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WEEKBERICHT 33 - jaargang 14 – 25.09.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 29 september 2019...  
 
One, tro, thee... Nog drie ritten te gaan en dan zit het seizoen er op. Afgelopen zondag hebben we nog 
eens kunnen genieten van een zonovergoten rit met een uitgebreide “uitloper” in De Ceder, maar dat zal 
zondag wellicht anders zijn. De weergoden gooien het stilaan over een andere boeg en dat was te 
verwachten. Niettemin hopen wij jullie de resterende drie ritten met open armen te kunnen ontvangen bij 
de start. Hieronder de keuzemogelijkheden... 
 

12 tot 17 gr.                  Startuur op zondag –  8u30   ZW-wind 4 

A-groep  Golvende rit van 105 km richting Kortrijk/Bosuit  Johan 

B-groep  Vlakke rit van 85 km richting Izegem  Christof 

C-groep  Sobere bergrit van 75 km richting Oudenaarde  Jo 

D-groep  Vlakke rit van 75 km richting Tielt  Colette 
 

  Fietsorganisaties zaterdag 28 september... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 Kwaremont sluitingsprijs: Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33 – Bavikhove 

 Fiets & Mountainbike Happening: Edugo – Campus De Brug, Eksaadserijweg 24 – Oostakker 

 Badisco-Toyota VTT: Gemeentelijk SC St. Rochus, Sint-Rochusstraat 32 – Herzele 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Met 68 deelnemers en 44 dorstigen achteraf op het terras mogen we van een zeer geslaagde 33e rit 
gewagen. Het is geleden van 15 juni dat we nog eens zoveel deelnemers zagen starten. Met 15 fietsende 
vrouwen  mochten we een evenaring van het seizoensrecord optekenen, mede dankzij het eerste optreden 
van Debora Verbeelen. Vrouwen aan de macht! En ook in het klassement blijft met Greet Clauwaert (33 
ritten) een vrouw de hoogste toon voeren. Bij de mannen wordt het met de dag spannender, want 
“zeeman” Joris De Witte ziet zich door Lieven Janssens en Frank Rogge (alle drie 31 ritten) weer 
bijgebeend.   

 

Hieronder de details volgens STRAVA, maar we stellen vast dat de werkelijke snelheidsgegevens minst 
0,5 km/u sneller waren/zijn. Dan mogen we inderdaad gewagen van heel snelle verreden ritten. Met de 
vlam in de pijp schuur ik door de najaarszon! 

 

A-groep: 18 rijders voor 96 kilometer à 33,3 gemiddeld (518 hm) 

B-groep: 10 rijders voor 82 kilometer à 32,3 gemiddeld (293 hm) 

C-groep: 29 rijders voor 80 kilometer à 30,9 gemiddeld (150 hm) 

D-groep: 11 rijders voor 74 kilometer à 24,2 gemiddeld (361 hm) 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... er wegens de autoluwe zondag geen volgwagens voorzien 
werden? De C-rijders hadden al binnen de eerste kilometer nen platten 
band... Slachtoffer van dienst, Geert Coussens! 

dat...  het stralende zonnetje voor een overvol terras zorgde in De Ceder? 
Of was het de aangekondigde traktatie van de clubkas die daar voor iets 
tussen zat!!??  

 

dat...  vorige week de dinsdagritten werden afgesloten... op woensdag? 
Ja, dat was te verwachten... Lang nakaarten over een lang seizoen, hé! 

en tenslotte ook nog dat... ene Yves (DN) bij het verlaten van De Ceder de 
grond kuste? Maar rap als hij is, was onze fotograaf ter plaatse net te laat 
om dit op de gevoelige plaat vast te leggen. (He) keep smiling! 

 

  Uitspraken van de week... 
 

 God beloofde de man dat hij er gehoorzame vrouwen in alle hoeken van de wereld te vinden 
zouden zijn... En toen maakte hij de wereld rond! 

 Men zeg dat melk kracht geeft. Drink vijf glazen melk en probeer eens een muur te verzetten? 
Drink vijf glazen Duvel en de muur beweegt vanzelf! 

 Alle voedingswaren met op de doos de tekst “Hier openen” worden uit de supermarkten 
genomen en mogen pas terug worden verkocht als de tekst veranderd is naar “Thuis openen”. 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

In impressie van een zonovergoten rit... De kilometers (en de drank) zaten toen al in de benen...  


