[artikels gegrepen uit de wekelijkse ritverslaggeving op het Blosom Forum]

Heren A – 4/03/2018 – Horst
OPENINGSRIT 2018

[auteur: Jan Van Laer]

Aantal deelnemers : 15
Gem. snelheid : 31,5 km/h
Afgelegde afstand : 74,7 km
Gereden tijdsduur : 2 U 22 min
Aantal hoogtemeters : 201 m

Eerste officiële rit van het seizoen, maar ze zou in het teken staan van de gevolgen van de
polar vortex en dus gladde wegen. We hebben een poging gedaan om plaatsen te vermijden
waar er niet gestrooid was en waar de zon haar werk nog niet had gedaan, maar eenvoudig
was het niet. Bij de ene zat de schrik om te vallen er wat dieper in dan bij de andere. Gevestigde
waarden, zoals Bart, Hanne en Robin verschenen niet aan de start en anderen keerden al snel
terug. Ik denk dat we Bart VR zijn kwijtgespeeld in Winksele Delle. Sorry daarvoor Bart.
Een eerste rit is altijd een beetje kijken hoe goed of hoe slecht hebben de anderen deze barre
winter doorstaan. Sommigen legden er direct de pees op, maar de vraag om wat te minderen
werd toch goed gerespecteerd. In het tweede deel van de rit konden ze naar hartelust aan +40
rijden op de mooie en vrije wegen. Marc heeft ons een alternatief parcours gewezen, waarbij
we langs de grote baan de klim aan Horst deden. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we de
klim van de Chartreuse maar links laten liggen.
Uiteindelijk hebben we toch bijna 75 km en zijn we op tijd binnengekomen in de zaal. Gesprint
werd er aan de Ronny. Jonathan stak zijn handen van ver in de lucht, maar Gerrit zou als
eerste over de denkbeeldige lijn gekomen zijn. Bruno VR had de meest ondankbare plaats en
viel net naast het podium en de bijhorende kussen van de bloemenmeisjes.
Om 11.30 was er dan
de samenkomst in de
zaal met fietswijding
en pistolets met soep
en
bier.
Dank
daarvoor.

Volgende week beter
weer!

Heren B – 4/03/2018 – Nieuwrode
OPENINGSRIT 2018

[auteur: Bart Vander Elst]

Aantal deelnemers : 32
Afstand : 66 km
Gemiddelde snelheid : 29,5 km/u

Eindelijk!!! Seizoen 2018 is begonnen, ondanks een nog wat tegenstribbelende winter die maar
niet blijkt te beseffen dat zijn tijd voorbij is. Om 9u waren zijn sporen nog duidelijk aanwezig:
witte straten, her en der ijsplekken en wat sneeuw in schaduwrijke zones. Maar dat weerhield
het gros van de Blosommers er niet van de start van het nieuwe seizoen mee te pikken.
Een gezellige drukte was het daar aan het gemeenteschooltje en behoedzaam vertrokken we
met 32 fietsers voor een rit naar Nieuwrode. Omwille van het weer werd het parcours wat
aangepast en naarmate de rit vorderde deed de zon haar werk en werden de wegen droog en
veilig.
Omdat ik de hele rit achteraan reed, weet ik niet wie de kopmannen waren, maar ik elk geval
was het tempo voortreffelijk zeker gezien de weersomstandigheden.
Zoals naar goede jaarlijkse gewoonte werd de eerste rit van het jaar afgesloten met een
openingsreceptie; de fietsen en fietsers werden overvloedig gezegend met wijwater. Het andere
water (lees: gerstenat), de overheerlijke soep van Francine, en de pistoleekes droegen bij tot
de goede sfeer. Onze huisfotograaf Jimmy vereeuwigde de diverse ploegen voor het nageslacht.

Kortom, het was een geslaagd openingsweekend.
Een veilig en tof seizoen gewenst aan iedereen.

