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WEEKBERICHT 5 - jaargang 15 – 11.03.2020 

 

  Rittenprogramma van zondag 15 maart... 

 
Rodania... Coronia! Ook wij kunnen er niet omheen of naast kijken en negeren.  
We moeten tegenwoordig alles dag per dag bekijken, maar vooralsnog is het de bedoeling dat wij zondag 
met onze club op pad gaan en ons voorziene rittenprogramma afwerken.  
 
Wel is het zo dat we NIET binnengaan in De Ceder en buiten verzamelen op het voorziene uur op de 
binnenkoer (vertrek 8u30). Er zal één persoon de namen verzamelen van alle deelnemers en oplijsten. 
Gelieve jullie dan ook bij die persoon te melden bij aankomst. Na afloop van de rit zullen we ook NIET 
binnengaan in de cafetaria. 
 
Op die manier brengen we zeker geen mogelijke besmettingen binnen in De Ceder. 
 

Zondag wordt het zacht, met 8 tot 15 graden met een mix van wolken en zon en er waait een 
stevige zuidenwind (4 Bft). Eén enkele bui is mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het droog. 

 Startuur op zondag –  8u30    

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

 Golvende rit van 90 km richting Oosterzele 
Vlakke rit van 80 km richting Izegem 

Licht golvende rit van 70 km richting Tiegem 
Vlakke rit van 55 km richting Dikkelvenne 

 Johan 
Christof 
Ivan 
Joris 

 

  Fietsorganisaties van 14 & 15 maart... 
 Alle organisaties van Cycling Vlaanderen worden afgelast en opgeschorst. 

Info hieromtrent, zie website... 

https://cycling.vlaanderen/magazine/nieuws/coronavirus-covid19-update  

Er is/was(?) ook nog een organisatie in de buurt die niet tot Cycling Vlaanderen behoort en ik weet niet of 
die nog doorgaat dit weekend. Maar mochten er mensen geïnteresseerd zijn dan kunnen ze dit opvolgen 
of ook deze fietshappening al dan niet doorgaat. 

 Rit rond Deinze in 't Land van Nevele: Het Verdronken Eiland, Merendreedorp 20, Merendree 

https://godare.events/kalender/fietskalender/rit-rond-deinze-in-t-land-van-nevele/  

 

  Clubinfo…  

Ritgegevens & klassement... 
Onze tweede rit bracht 60 deelnemers aan de start, mooi verdeeld over 4 groepen en dat beloofd voor de 
toekomst. Piet Adams was deze week de nieuwkomer van dienst in de C-groep. Welkom, Piet! 

We kregen zondag 22 “eerstelingen” aan de start, waardoor het totaal aantal rijders op 80 komt.             
Er haakten 20 rijders af na de 1e rit en dat betekent dus nog 38 leiders die de beide ritten hebben gereden. 

Een aantal rijdende leden hebben nog geen lidgeld betaald. Mogen wij vragen dat zij dit in de komende 
weken regelen me Willy? Alvast bedankt, onze chauffeurs zullen jullie er dankbaar voor zijn. 

 

A-groep: 10 deelnemers voor 92 km à 32,7 gemiddeld (237 hm)  

B-groep: 17 deelnemers voor 81 km à 31,0 gemiddeld (311 hm) 

C-groep: 17 deelnemers voor 69 km à 27,5 gemiddeld (143 hm) 

D-groep: 16 deelnemers voor 50 km à 23,7 gemiddeld (153 hm) 

Totaal: 60 deelnemers, waarvan 46 mannen en 14 vrouwen 
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  Voordelen Cycling Vlaanderen uitgelicht… 

 

Korting fietstochten en wedstrijden... 
Met je lidkaart op zak krijg je korting op de deelnameprijs van wielertochten. Cycling Vlaanderen 
organiseert het hele jaar door tal van wielertochten en als lid krijg je korting op het inschrijvingsgeld bij 
een fietstocht die op de kalender van Cycling Vlaanderen staat.  

Bovendien krijg je exclusief 3 euro korting op de daginschrijvingsprijs van een Pelotontocht.  

Bij het tonen van je lidkaart krijg je ook maar liefst 0,5 tot 2 euro korting op alle wielerwedstrijden. 

Meer info op: https://cycling.vlaanderen/recreatie/lidmaatschap/korting-fietstochten-en-wedstrijden  

 

  Wist je dat… 

 

… het waterpeil de afgelopen dagen helemaal op peil is gekomen? Wat niet kon gezegd worden van het 
oliepijl van onze volgwagen! Gelukkig was er chauffeur Patrick die er voor zorgde dat de rit 
uiteindelijk toch volledig geölied verliep... 

… parcoursbouwer Johan op het einde van een pittig verreden A-rit opeens verdwenen was in de buurt 
van Leerne? De wegkapitein was dus plots weg...-kapitein!  

... er na de rit zowaar ontbijtkoeken klaar stonden om de vermoeide en sommige uitgehongerde en leeg 
gereden Godefrootjes te ontvangen in De Ceder? Gelukkig waren het geen Corona (Lotus) koeken... 

 

  Een universitaire studie... Goed om te weten...… 

 

Een kudde kan alleen met de snelheid van de langzaamste bewegen. Wanneer de kudde 
wordt opgejaagd worden de langzaamste en zwakste eerst aangevallen. Deze 
natuurlijke selectie is goed voor de kudde in het algemeen, omdat de kuddesnelheid 
toeneemt naarmate de langzaamste en zwakste worden geëlimineerd. Volg je? 

Op dezelfde manier kunnen de menselijke hersenen niet sneller functioneren dan de 
langzaamste cellen. Zoals we tegenwoordig weten vernietigt alcoholgebruik hersencellen. Natuurlijk 
worden de langzaamste en zwakste cellen eerst vernietigd. We kunnen daarom afleiden dat 
alcoholgebruik de zwakste cellen elimineert, waardoor de hersenen steeds efficiënter worden. Dit 
verklaart waarom we ons altijd een beetje slimmer voelen na 4 of 5 stevige bieren . Verdomme, ik wist 
het! Ik wist het! 

 

  Tip van de week… 

 

Corona... 

 

 

 

Beter voorkomen dan genezen. 

 

 

 


