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WEEKBERICHT 23 - jaargang 15 – 15.07.2020 

 

  Rittenprogramma van zondag 19 juli... 
Zondag zijn we zowaar (al) aan rit 5 toe van dit seizoen en we gaan de klimtoer op met allemaal 
ritten richting heuvelzone Vlaamse Ardennen. Het worden uit de k(l)uiten gewassen ritten!      
De zon zal weer van de partij zijn en dus verwachten we weer een grote schare fietsfanaten aan 
de start in De Ceder. Misschien wordt het record van afgelopen zondag wel gebroken en stijgen 
we boven de (éénen)tachtig uit. We zijn benieuwd! 

 Startuur op zondag 19 juli –  8u30    

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

 Bergrit van 90 km richting Ronse 
Bergrit van 90 km richting Flobecq 

Bergrit van 75 km richting Schorisse 
Golvende rit van 66 km richting Rozebeke 

 Mathias M 
Jeroen V 
Jacques M 
Joris DW 

Weersverwachtingen: zondag krijgen we weer zon, maar er is iets meer bewolking aanwezig. De 
temperaturen klimmen van 16 naar 22 graden in onze regio, met een westenwind (3 Bft). 

 

 

  Fietsorganisatie van  zaterdag 18 juli...  
https://cycling.vlaanderen/recreatie/kalender 

Zoals jullie kunnen nazien op de website van Cycling Vlaanderen zijn zaterdag alle 
organisaties afgelast, inclusief  “Ster van SNA” die op dinsdag 21 juli zou doorgaan. 

Misschien een idee om een eigen ritje op poten te zetten zaterdag eerstkomend of op de feestdag 
van 21 juli. Wie neemt het initiatief? 

 

Misschien langs deze weg nog meegeven dat er ook dit weekend weer oefenkoersen doorgaan 
in Kruisem: zaterdag 18 juli voor U23 en zondag 19 juli voor U23, elite Z.C. en masters. 

 

  Clubinfo…  

Ritgegevens & klassement... 
Bij de start van onze 4e rit werden we op een stralende zon getrakteerd en dat bracht ook een 
mooi totaal van 81 rijders/rijdsters aan de start, waaronder 12 dames (netjes verdeeld over C 
en D). De kopgroep die bij de onderbreking na 2 ritten nog 38 leiders telde is na 2 bijkomende 
ritten zowat gehalveerd tot 20 stuks. Het totaal aantal “zondagrijders” loopt na 4 ritten wel op 
naar een mooie 114 in totaal. Daar mogen we toch wel fier op zijn als WTC Walter Godefroot. 

A-rijders: 17 deelnemers voor 108 kilometer à 36,7 gemiddeld (140 hm) 

B-rijders: 16 deelnemers voor   91 kilometer à 32,7 gemiddeld (208 hm) 

C-rijders: 36 deelnemers voor   80 kilometer à 29,0 gemiddeld (470 hm) 

D-rijders:  12 deelnemers voor   66 kilometer à 26,7 gemiddeld (156 hm) 

 

Grammene-De Panne-Grammene > zaterdag 8 augustus 2020... 
Gezien de vele afgelastingen en er weinig mogelijkheden zijn om op zaterdag te rijden geven wij hier al 
mee dat op zaterdag 8 augustus kan deelgenomen worden aan de “eigen organisatie” Grammene-De 
Panne-Grammene. Vertrek om 8u30 aan de fontein in Deinze of om 8u45 aan brug 
Machelen/Grammene. De totale afstand bedraagt ongeveer 170 km, aan een gecontroleerd tempo. 

Jan Verkest was één van de initiatiefnemers van deze jaarlijkse rit en dat wil men in ere houden. Een 
delegatie van de Balkanrijders (Grammene) zal ook opnieuw meerijden.  

Info via Thomas Wieme, thomas@twcs.be.  
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  Wist je dat… 

…. De rit naar Zelzate bij de A’s mocht er zijn, met 37.5 gemiddeld.                    
.        De Coronaconditie is dan toch zo slecht niet bij de meesten! 

… het record van 3x Rogge bij de A's al meteen van tafel werd geveegd? Met 
Bert, Eric, Jonas en Matthias stonden namelijk vier Maebe's aan de start en 
met Marieke en Sabine daar nog bovenop bij de C's telden we zowaar 6x 
Maebe. Rogge maal twee dus! 

 

… er ook zondag een opmerkelijke “nieuwkomer” weer voor het eerst 
sinds langs van de partij was bij de C's? En die heeft zelfs een deel van 
het kopwerk op zijn schouders genomen. Niet Su-c(w)aet, hé voor een 
starter! 

…er eentje met de D-groep was mee geglipt in de gedachte dat hij met 
de B-rijders op weg was? Deze spring in 't (Huys)veld was op die 
manier wel vroeger thuis dan voorzien... En met goede benen! 

…. En ook Ivan himself terug is van weggeweest. Weliswaar bij de D’s, 
maar ook dat voelt goed…. 

… 

 

  Koersuitspraken… 

 

 “Koersen is simpel. Ge moe zere rien als ge zere moe rien, en als ge nie zere moe rien 
moe je nie zere rien.” ~ Briek Schotte ~ 

 “Als Jan Janssen de Tour kan winnen dan kan mijn schoonmoeder dat ook.” ~ Kees 
Pelllenaars ~ 

 “Met de conditie is het net zoals een col beklimmen: bergaf gaat het veel sneller dan 
bergop.” ~ de zwaargewichten onder ons ~ 

 

  Uitsmijter van de week... 
De wekelijkse voorbereiding van de komende rit bij de D’s van onze vriend Joris 

 


