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                                                                 Opa de Koningtocht 
 
 
 
 
Wist u dat: twistpunt op weg naar een brouwerij: jij ging steeds harder rijden! Nee, jij ging steeds 

langzamer rijden!.... 
Wist u dat:  tijdens een woensdagmiddagrit op een wielerparcours kwamen en we het uitgezochte café 

niet konden bereiken. We vreemd aangekeken werden alsof wij de renners waren…. 
Wist u dat:  je goed moet opletten welke pijlen je moet volgen, anders sta je wel voor het verkeerde 

stempellokaal en aan de verkeerde kant van Zeeuws-Vlaanderen….  
Wist u dat:    Bram v/d Velde soms een voorkeursroute rijd. Wel op tijd je voorkeur indienen…. 
Wist u dat: GPS, TomTom, gewoon gestempelde pijlen volgen en je komt terug waar je vertrokken ben.. 
Wist u dat: we van Hoofdplaat naar de brug niet konden verdwalen met die twee GPS-ers op kop…. 
Wist u dat: mogelijk komen er tolpoortjes op onze fietsroutes….  
Wist u dat:  fietsen, een gebeuren waar alle neuzen dezelfde kant opstaan…. 
Wist u dat: Gerrit op z’n oude dag nog een spagaat maakte. Resultaat: einde sportseizoen…. 
Wist u dat: ondanks de regenvoorspelling sommige woensdagrijders toch op weg gingen…. 
Wist u dat: het in St. Niklaas goed toeven op het terras. Nu Frits en Cor ons voorgingen…. 
Wist u dat: Picasso in Lochristi favoriet is, je moet dan wel koffie nemen. Koffie mét…. 
Wist u dat:  Lochristi ook per GPS te bereiken is…. 
Wist u dat: onze voorzitter nog zijn cross-fiets van vorig seizoen nog moet schoonmaken…. 
Wist u dat:  de koersfiets ook gebruikt wordt om de oogst binnen te halen. Rapen en alles in de rugzak. 

Allemaal voor de extra kilometers…. 
Wist u dat: wanneer je je voorwiel andersom weer terug steekt, je geen kilometer meer maak …. 
Wist u dat: de fiets van Michel gelukkig alleen maar rammelt op onregelmatige wegen…. 
Wist u dat: er maar slechts zes man met droog weer naar Graauw gingen…. 
 



                                                                CLUBNIEUWS                                                                   

 

2 

 

 
 



                                                                CLUBNIEUWS                                                                   

 

3 

 

 



                                                                CLUBNIEUWS                                                                   

 

4 

 

 

 
 
Aan de cola: Renato Ambrosini, Nab Bevelander, Herman Dekker en Chiel de Pooter. 
 
 
Op bladzijde 3: 15-09 op het terras van de Zandberg. Jan ’t Gilde, Frans den Deurwaarder, Hans 
Hamelink, op de rug gezien Cor Zegers en Charlie Meijer (bovenste foto). 
 
Even later gevolgd door de langzamere ploeg, met George de Block op kop. (onderste foto). 
 
 
Vergeet Uw kilometeropgave niet. Ook het inleveren van de boekjes voor 11 november 2012. 


