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WEEKBERICHT 22 - jaargang 15 – 08.07.2020-IDW 

 

  Rittenprogramma van zondag 12 juli... 
 

Juli betekent dit jaar niet alleen de start van de vakantie, maar ook de (her)start van het  fiets- en 
wielerseizoen. Ook wij (alhoewel... ikzelf dan weer nog niet) stonden afgelopen zondag dus te popelen 
aan De Ceder om er weer tegenaan te gaan. De één al wat meer zelfverzekerder, de andere met wat meer 
gevoel voor afstand.  Social distancing in corona-tijden, nietwaar!  Een aantal vertrokken ondertussen op 
“vacation”, maar velen kiezen in deze onzekere tijden voor “staycation”, in of nabij hun eigen kot. Voor 
de thuisblijvers een ideale gelegenheid om de vakantiemaanden op een andere manier te beleven. Zoals 
op de fiets bijvoorbeeld. We schotelen jullie zondag weer een gevarieerd rittenprogramma voor over 
Vlaamse – vlakke en golvende – wegen, samengesteld door de mannen Jo, Jo-han, Jo-ris en invaller van 
dienst Yves. Veel fietsplezier! 
 

 Startuur op zondag 12 juli –  8u30    

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

 Vlakke rit van 99 km richting Zelzate 
Licht golvende rit van 85 km richting Ursel/Kruishoutem 

Golvende rit van 75 km door de Zwalmstreek 
Vlakke rit van 65 km richting Schuiferskapelle 

 Johan 
Yves 
Jo 
Joris 

Weersvooruitzichten: zondag is het droog en kunnen we genieten van zonnige momenten (11 tot 22°) bij 
een zwakke noordenwind (2 Bft). Ideaal fietsweertje dus! 

 

 

  Fietsorganisatie van  zaterdag 11 juli... 
https://cycling.vlaanderen/recreatie/kalender  

 Boekeltocht: Terrein WIK Boekel, Boekelbaan zn – Sint-Blasius-Boekel 
De eerste organisatie die doorgaat in Coronatijden, weliswaar in aangepaste vorm (VTT wordt niet georganiseerd), 
geldt als een soort test en wordt ingericht in samenspraak met Cycling Vlaanderen, volgens het draaiboek met de 
Covid-19 regels. Een aantal belangrijke aandachtspunten geven we jullie hier ook graag mee. 

 Het aantal deelnemers zal beperkt worden tot 400. 
 Inschrijven en online betalen is dan ook verplicht via de online applicatie, zie www.wikboekel.be  
 Respecteer uw tijdslot welke u aangeeft bij de online inschrijving. Zo voorkomt u voor uzelf als voor de 

organisatie drukke momenten.  
 Op de dag zelf is het niet mogelijk om in te schrijven. Breng je medefietsers en de organisatie niet in gevaar 

door niet-ingeschreven deel te nemen!  
 Ter plaatse is cash betalen niet toegelaten  
 Ter plaatse kan u voor vragen terecht bij onze stewards. 

Voor de koersliefhebbers kunnen we ook nog meegeven dat er op zaterdag 11 juli (aspiranten) en zondag 12 juli 
(juniores) oefenwedstrijden doorgaan in Kruisem (Zandvlooi). 

 

  Clubinfo…  

Ritgegevens & klassement... 
Koen, Jeroen, Ria en Joris zorgden voor prachtige “waaierritten” bij de herstart van het seizoen. 
Tussen de 61 rijders zat één opmerkelijk “nieuwkomer”, verloren zoon Filip Dhondt. Er kwamen 10 
vrouwen aan de start, netjes verdeeld over C- en D-groep. Hieronder de details van afgelopen zondag, 
opgelijst door – wie anders dan – Kristof Cornelis.  
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  Wist je dat… 

 

… Koentje voor een “Meesterlijk” georganiseerde rit zorgde bij de A's... (dit op 1 kilometer meter na 
voor de insiders). Aan het gemiddelde te zien heeft het 'Coronaverlof' voor sommigen goed geweest voor 
de conditie. 

 

… voor de eerste keer 3x Rogge aan de start kwam bij de A-rijders?  

      En wie moest er “scarten” om mee te kunnen bergop... inderdaad... den oudsten van de drie! 

 

… Filip Dhondt al meteen zijn stempel drukte bij de C's? 50 kilogram lichter en twee tanden zwaarder, 
meteen goed voor 50 kilometer kopwerk! Je bent “Champ” of je bent het niet, hé! 

 

  Dubbel-zinnig… 

 

 De sollicitant viel in goede aarde bij de begrafenisondernemer. 

 Er is ingebroken bij een producent van prothesen, maar de politie kwam te laat.  

De dieven hadden al de benen genomen. 

 De nieuwe coach moest aan de slag met een uitgeklede damesploeg. 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Zondag werden de groepsritten terug hernomen na lange Corona-weken. Maar blijkbaar was het niet voor 
iedereen even gemakkelijk om de draad (lees: spandoek) weer op te nemen. 

 

 


