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WEEKBERICHT 4 - jaargang 15 – 04.03.2020 

 

  Rittenprogramma van zondag 8 maart... 
Zo, de kop is er af! De eerste rit was niet meteen een hoogvlieger qua weer, maar 
verrassend wel qua opkomst, zoals je hieronder bij de 'ritgegevens' zult kunnen merken. De 
echte Flandriëns lieten zich niet afschrikken en waren – goed ingeduffeld – talrijk op post. 
Met als gevolg dat we na de eerste rit 58 leiders tellen in het klassement ! Wat gaat dat 
worden als het zonnig en warm wordt? Maar dat zal dus niet voor zondag zijn, want ook 
voor rit twee zien de weersverwachtingen er allesbehalve goed uit. Dat wordt misschien 
weer improviseren en groepen samenvoegen. Wordt ter plaatse bekeken. 
  

Zondagochtend is het onstuimig. Er staat een vrij krachtige tot krachtige wind (ZW4) met kans op 
rukwinden. Er trekt een regengebied over het land (90%) en daardoor verloopt de ochtend nat.                        
Enig lichtpuntje zijn de stijgende temperaturen (7-12°). 

 Startuur op zondag –  8u30    

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

 Vlakke rit van 85 km richting Wingene 
Vlakke rit van 79 km richting Ardooie 

Vlakke rit van 68 km richting Zomergem 
Vlakke rit van 50 km richting Aalter 

 Johan 
Frederik 
Ivan 
Joris 

 

Nu zaterdag wordt er droog weer verwacht  en zouden Geert Claus en Luc Verhelst  een rit 
plannen richting Vlaamse Ardennen (deel Ename Classic). Wie wil meerijden … Er wordt 
gestart om 8u30 aan de Ceder voor een rit van om en bij de 125 km. Tempo rond de 27-28 
km/u. met 900 hoogtemeters .  Samen uit samen thuis!  Dus +- 13u à13u30 terug. 
 

  Fietsorganisaties van 7 en 8 maart... 
* zaterdag 7 maart 

 Vlaamse Pijl: Sportpark, Lindestraat 19 – Aalter 

 Voorjaarsrit: OC Cardijnwijk, Cardijnlaan 2A – Sleidinge 

* zondag 8 maart 

 Ename Classic: De Steenhoven, Kerkkouter 40 – Herzele 

https://cycling.vlaanderen/recreatie/kalender

  Clubinfo… 

 Ritgegevens & klassement... 
Bij de start van het nieuwe seizoen is het ieder jaar een kwelling om alle deelnemers te inventariseren die 
gereden hebben. Hierbij dan ook een warme oproep, en dit vooral voor de nieuwkomers, om op 
zondagmorgen vòòr de start het inschrijvingsblad te ondertekenen en ook op het juiste blad van de groep 
(A, B, C, D) waarmee je wenst mee te rijden. Uiteraard was dit afgelopen zondag ietwat moeilijk gezien 
we door de weersomstandigheden A en B lieten samen fietsen, waardoor er in laatste instantie wellicht 
enkelen van gedacht zijn veranderd met welke groep ze gingen meefietsen. Hieronder de zo correct 
mogelijke gegevens met dank aan Kristof én Strava, 

  

A+B-groep: 24 deelnemers voor 75 km à 30,0 gemiddeld (122 hm) 

C-groep: 17 deelnemers voor 68 km à 26,5 gemiddeld (210 hm) 

D-groep: 17 deelnemers voor 49 km à ,22,3 gemiddeld (127 hm) 

Totaal: 58 deelnemers, waarvan 42 mannen en 16 vrouwen 

 

We verwelkomden zondag 7 nieuwkomers, met name De Blende Nik, Jossa Joaquim,Vanden Bussche 
Matthijs, Verstraete Frederik, Vandervennet Ann, Vanden Berghe Sabine en Decleer Veerle.  
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Gekwetstenboeg... 
Ghislain Ysebaert, Koen Snaet en misschien nog een paar anderen die we door de vingers zien moeten 
noodgedwongen de start van het seizoen aan zich laten voorbijgaan wegens revalidatie na val of operatie. 
Wij hopen hen zo spoedig mogelijk weer in ons midden te mogen begroeten. Veel beterschap, mannen! 

 
 

 

  Voordelen Cycling Vlaanderen uitgelicht… 

 

Fietsbijstand... 
Pech onderweg? Met het lidmaatschap van Cycling Vlaanderen ga je zonder zorgen op pad. Maak maar 
liefst tot 7 keer per jaar gebruik van de fietsbijstand. Platte band, ketting gebroken of andere pech die niet 
te verhelpen valt? Binnen het halfuur ben je geholpen 

De fietsbijstand geldt trouwens niet alleen in België, maar is uitgebreid tot 30 km buiten de landsgrenzen 
in Nederland en Luxemburg. Je dient evenwel minstens 1 km van huis of van vertrek- of eindpunt 
verwijderd te zijn. Dit geldt zowel voor leden met een individueel lidmaatschap als leden met een familie 
lidmaatschap. Deze supplementaire bijstand is echter niet geldig tijdens georganiseerde toertochten, 
omdat dan reeds technische bijstand aangeboden wordt. 

Meer details en algemene voorwaarden vind je op: 

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

...alsook deze mooie vermelding... 

Mijn man Dirk is inderdaad door de fietsbijstand geholpen vorig jaar. Zijn derailleur was kapot op de Berg Ten Houte.           
Na 50 minuten was er iemand ter plaatse en bracht hem naar huis.    Super service dus!    (Geertrui Cornelis) “ 

 

  Wist je dat… 

 

… met Christophe Godefroot en Ivan & Johan De Weirdt kopmannen van A, B en C-groep de 
seizoensstart noodgedwongen hebben moeten missen? Enkel Joris voerde zijn STORM-
troepen aan! 

… ene Kjell (met DT) de twijfelachtige eer te beurt VALT om als eerste tegen het asfalt te zijn 
gegaan dit seizoen? Met een gescheurde broek en met de bil(len) bloot kon hij zijn weg ietwat 
geschaafd voortzetten!  

… een mannelijke D-rijder met twee platte banden is moeten achterblijven? Gelukkig was er moeder 
de vrouw om op te trommelen en hem te komen ophalen. Wie had hier nu het meest pech...? 

 

  Uitsmijter van de week... 
Zondag 8u30, kort voor de start van het nieuwe seizoen, met een paar ongeduldige dames startensklaar... 
Of wat dacht je anders!  

               


