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WEEKBERICHT 3 - jaargang 15 – 26.02.2020 

 

  Openingsritten van zondag 1 maart... 

 
Vanaf dit weekend is de koers weer van ons en zullen we kunnen genieten van de wielerhelden van eigen 
bodem, van de Flandriëns van de weg, van de kasseivreters en de pedaalstoempers van onze typische 
Vlaamse wegen en hellingen. De speeltijd is voorbij en vanaf dit weekend begint het echte werk.                     
Ook voor ons en de vele wielertoeristen hier ten lande is het vanaf zondag weer buiten te doen. Al ziet het 
er niet echt naar uit dat het leuk weer wordt om buiten te “spelen”... 
 

 Zondag schijnt geregeld de zon (!), maar het komt ook tot buien. De wind waait uit het ZW      
en is met WK 5 stevig tot krachtig. De temperatuur is met 5-10° weer iets lager.  

 Startuur op zondag –  8u30    

A-groep 
B-groep 
C-groep 
D-groep 

 Vlakke rit van 85 km richting Maldegem 
Vlakke rit van 78 km richting Waarschoot 

Vlakke rit van 67 km richting Tielt 
Vlakke rit van 50 km richting St.-Denijs-Westrem 

 Paul 
Kenneth 
Jo 
Joris 

 

  Fietsorganisaties van 29 febr. & 1 maart...  
https://cycling.vlaanderen/recreatie/kalender  

* zaterdag 29 februari: 

 Kuurne-Brussel-Kuurne Cyclo: Kubox, Kattestraat 188 – Kuurne 

 Fietstocht SNA: Café De Koornbloem, Ekkergemstraat – Gent 

 Safarkensrit: Taverne Het Rozenhof, Dorp 80 – Wachtebeke 

* zondag 1 maart: 

 Omloop het Nieuwsblad: Floraliënhal, Citadelpark – Gent 

 

  Clubinfo… 

  

Tempo/snelheid... 
Bij aanvang van het seizoen zal het zaak zijn om een aangepast tempo te ontwikkelen waarbij iedereen 
zich goed voelt. Er zullen er zijn met al heel wat kilometers in de benen, anderen zullen misschien voor 
het eerst op de fiets kruipen. Dus wordt het zaak een gulden middenweg te vinden en de gepaste groep. 

- De A-rijders zullen wellicht het minste problemen kennen, gezien de aard van de beestjes.      
Het mag daar wat vooruit gaan! 

- De B-rijders nemen zich voor het wat kalmer aan te doen en de kloof met de A's iets groter te 
laten worden. Op aanvraag zo blijkt! 

- De C-rijders zullen dit jaar wellicht ook weer de grootste groep vormen en ook hier zal het 
tempo wat lager liggen volgens godsvrucht en vermogen. Samen uit, samen thuis! 

- De D-rijders proberen langzaam op te bouwen zowel qua afstand (50 à 60 km), qua snelheid 
(23 à 24 km als startgemiddelde), qua parcours (vlakke ritten) en iedereen is welkom om zich in 
te rijden om later over te schakelen naar een andere groep. Weet dat Joris het gezegd heeft! 
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  Voordelen Cycling Vlaanderen uitgelicht… 

 

Verzekering... 
Cycling Vlaanderen biedt aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een lidmaatschap inclusief 
verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je op pad bent 
in het buitenland hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt de verzekering elk gebeurlijk ongeval 
met de fiets. De verzekering is zeer compleet en omvat zowel een persoonlijke-ongevallenverzekering, 
burgerlijke aansprakelijkheid, als rechtsbijstand. Nieuw is de dekking voor het gebruik van elektrische 
fietsen met trapondersteuning tot maximaal 45 km/u. Wat houdt iemand nog tegen op lid te worden van 
een wielerclub bij Cycling Vlaanderen? Men zegge het voort!  

Details, polisvoorwaarden, aandachtspunten en ongevalsaangifte vind je op: 

https://cycling.vlaanderen/recreatie/lidmaatschap/verzekering  
 

  Wist je dat… 

…de B-rijders voor een bijna biljart vlakke aanvangsmaand zorgen met slechts één golvende rit van 
Jeroen? Duren is een mooie stad, maar blijven duren!?  

… Joris ondertussen alle ritten van de D-groep voor zijn rekening neemt? Waarlijk prachtig en 
bovendien bijna tachtig! 

…we over zowat 140 potentieel rijdende mannen en ongeveer 25 actief rijdende vrouwen beschikken 
om op zondag mee uit te pakken? Benieuwd of we die allemaal op de fiets zullen krijgen! 

 

 Uitsmijter van de week... 
 

 


