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WEEKBERICHT 25 - jaargang 15 – 29.07.2020 

 

  De groepsritten worden op zondag opnieuw stilgelegd... 
 
Na 2 ritten dit seizoen moesten we noodgedwongen de zondagritten stopzetten. Na de heropstart 
konden we 4 volle weken genieten van georganiseerde clubritten. Wat een weelde! De nieuwe 
corona-opstoot en de nieuwe maatregelen daaromtrent nopen ons om weer over te gaan tot het 
stopzetten van de georganiseerde ritten in clubverband. Na overleg denken we dat dit de 
beste en de meest logische beslissing is. Wij willen het risico niet lopen dat binnen onze club op 
die manier het Covid-virus zou toeslaan. Beter voorkomen dan genezen! Wellicht zal dit het 
einde van het seizoen worden, want we vrezen dat we in september nog steeds met de nodige 
problemen zullen te kampen hebben, gezien de aard van het (Corona-)beestje! 
 

 fietsprogramma vanaf  zondag 2 augustus   

 
 
 

  
GROEPSRITTEN OPNIEUW AFGELAST !!! 

 

  
 
 

 

  Fietsorganisaties van zaterdag 1 augustus... 
  

https://cycling.vlaanderen/recreatie/kalender 

Geen enkele fietsorganisatie gaat door komend weekend. Alles werd afgelast! En het is maar 
de vraag of met de nieuwe opstoot van Covid 19 uberhaupt nog wel iets zal doorgaan, want ook 
de “Omloop van Vlaanderen Cyclo” die normaliter volgende week zou doorgaan werd 
ondertussen weer afgevoerd. Tot nader order gaan we dan ook een streep trekken onder dit item 
van ons weekbericht wat de zaterdagorganisaties van “Peloton” betreft.  
 

  Clubinfo… 

  

Ritgegevens... 

Onze zesde rit bracht 60 deelnemers aan de start in De Ceder. Gezien de verlofperiode van 
enkele chauffeurs reden A en B samen in gestrekt draf, maar ook de C-rijders hadden de wind in 
de zeilen en hielden er een mooi tempo op na. Met Peter Broucke, Piet De Block en Judith 
Vermeersch stonden drie “nieuwelingen” voor het eerst aan de start dit seizoen. 
 

A+B-rijders: 29 deelnemers voor 90 kilometer à 32,1 gemiddeld (526 hm)  

C-rijders: 20 deelnemers voor 78 kilometer à 30,4 gemiddeld (177 hm) 

D-rijders: 11 deelnemers voor 67 kilometer à 22,9 gemiddeld (407 hm) 

 

Klassement... 

Na de eerste volledige fietsmaand (juli) werd traditioneel het 
klassement opgemaakt. De leidersgroep met de volle 6 ritten achter 
hun naam telt nog 12 stuks, waarvan één dame Marloes Vandersteene 
(6 ritten en 458 km). 

Het totaal aantal fietsende leden klom gestaag, zodat we momenteel de 
kaap van 120 rijders bereikt hebben. Daaronder 26 dames. 
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  Wist je dat… 

 

… dat Wim DV ervoor zorgde dat de gezamenlijke rit van A 
en B in de verwachte vlieg(her)ende vaart werd 
afgehaspeld? De soms kronkelende wegen waren in elk geval 
geen voordeel voor deze in de achterste gelederen… 

 

… de opkomst van de mondmaskers bij de start een feit is  

….Sommigen zien er mét mondkapje zelfs nog beter uit... 

 

… Joris tevreden was dat zijn discipelen zich waar nodig 
strikt aan de mondmaskerplicht hielden?  

Al was hij dan weer verbolgen dat de supporters (in het veld) 
te dicht bij elkaar stonden tijdens hun aanmoedigingen... 
 

  Relationeel denken… 

 

 In een goede relatie hebben beiden de broek aan... In een HELE goede relatie heeft 
niemand een broek aan! 

 Moet ik inloggen om met je te praten... of kan dat zo? 

 De beste relaties zijn die waar de vrouw een beetje blind is en de man een beetje doof! 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Ik weet niet of jullie er al werk hebben van gemaakt,  

maar ik heb mijn bubbel van vijf alvast al gekozen...  

Gezondheid! 
 

 
   


