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WEEKBERICHT 34 - jaargang 14 – 02.10.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 06 oktober 2019...  
 
Na regen komt zonneschijn, maar afgelopen zondag was het andersom: na de zonneschijn volgde nu 
regen en ook veel wind. De herfst heeft zijn intrede gedaan! Dat betekent dat we stilaan aan het einde van 
het seizoen zijn. Hopelijk kunnen we zondag nog één keer met 4 groepen op pad gaan. De week nadien 
volgt de apotheose met de slotrit... en... mét dubbele punten! 
 

9 – 13 gr.                      Startuur op zondag –  8u30   ZO-wind 4 

A-groep  Vlakke rit van 100 km  Johan 

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

C-groep  Vlakke rit van 80 km richting Hulste  Martin 

D-groep  Vlakke rit van 65 km richting Waregem  Joris 
 

  Fietsorganisaties zaterdag 5 oktober... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 Deinze Cycling Tour: start om 9 uur Kastanjelaan, Petegem (ex-politiecommissariaat) 

                           https://www.facebook.com/events/petegem-aan-de-leie/deinze-cycling-tour/359447968331113/  

 Ronde van Vlaanderen Off Road: Sporthal Kluisbos, Poletsestraat 59 – Kluisbergen 

 Toertocht door de Meetjeslandse Bossen: SC Ter Walle, Stroomstraat 8 – Oosteeklo 

 

  Clubinfo… 

Ritgegevens & Klassement…  
13 dapperen trotseerden regen en wind tijdens de 34e rit. Dit was meteen het kleinste aantal dat we dit 
seizoen verzamelden. De Flandriëns op de fiets waren Peter Broucke, Jo De Blaere, Lieven Janssens, Bert 
en Mathias Maebe, Martin Pauwels, Frank Rogge, Christof Vandaele, Greet Clauwaert, Sieglinde David, 
Sabine Maebe, Colette Neirinck en Sofie Vandervennet.  

Joris trotseerde zondag nog een woelige zee en haakt opnieuw af aan de kop, maar Greet, Lieven en 
Frank waren zoals te verwachten onverzettelijk. 

 

Gezamelijke rit: 13 rijders voor 50 kilometer à 28,1 gemiddeld (91 hm) 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  er zondag bijna evenveel kijkers waren dan rijders bij de start van de rit? Kwestie van 
ook onder moeilijke omstandigheden het evenwicht te bewaren. 

dat...  het ook voor onze chauffeurs niet gemakkelijk was? Ze stonden zoals altijd paraat, maar een paar 
onder hen moesten noodgedwongen werkloos naar huis worden gestuurd. 

en...  geloof het of niet, tijdens de geïmproviseerde rit van 50 km hebben de 13 dappere rijders geen 
druppel regen gehad. Het is hen gegund! 

 

  Doordenkertjes... 

 Edelachtbare, als je wil dat ik recht sta zal ik me daarbij neerleggen. 

 Mensen die nooit iets geven, daar krijg ik iets van. 

 Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken. 


