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°°°   WEEKBERICHT 2 - jaargang 13 – 21.02.2018   °°° 

 

  Openingsritten van zondag 25 februari 

 
Aanstaande zondag is het weer zover. Voor de dertiende keer op rij gaan we van start met het 
zomerseizoen “WTC Walter Godefroot”. Bij het begin is het uiteraard altijd een beetje 
koffiedik kijken naar de samenstelling van de verschillende groepen en moet uiteraard ook 
rekening gehouden worden met het tempo. Dit vooral omwille van het feit dat de ene al wat 
meer kilometers op de teller heeft dan de andere en dat het voor sommigen misschien zelfs de 
allereerste kilometers worden op de koersfiets dit jaar.  

                     Waarvan akte! Kopmannen let dus op de snelheid en de veiligheid! 

***   Start zondag 8u45 *** 

A-groep: vlakke rit van 85 km richting Waregem/Tielt       (Johan) 

B-groep: vlakke rit van 75 km richting Waarschoot            (Kenneth) 

C-groep: vlakke rit van 68 km richting Ruiselede               (Ivan) 

D-groep: vlakke rit van 53 km richting Merelbeke/Gent     (Joris) 

Temperatuur: -4 tot +2°                    zonnig en droog                    schrale NO-wind: 3 Bft 

 

  Organisaties van het weekend 24-25 februari... 
Alle organisaties van Cycling Vlaanderen zijn terug te vinden op: 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 
 

• Zaterdag 24 febr.: Ronde van Zeeuws-Vlaanderen: Sporthal, Kapelledreef 4 – Assenede 

    Kuurne-Brussel-Kuurne Cyclo: Kubox, Kattestraat 188 – Kuurne 

• Zondag   25 febr.: VTT Rudy Dhaenens: Sporthal Gemeenteschool, Vaart Links 15 – Nevele 

    Omloop het Nieuwsblad Cyclo: 't Kuipke, Citadelpark – Gent 

   

  Clubinfo… 

Website…  
Op onze website https://www.wtcwaltergodefroot.be is heel wat nuttige informatie terug te 
vinden i.v.m. onze club. Onder ‘Info’ ons volledig intern reglement en ook een 
ongevallenaangifte, onder ‘Berichten’ de wekelijkse weekberichten, onder ‘Ritten’ het 
volledige rittenprogramma van de lopende maand en de opbouw van het klassement.  

Ga dus gerust een kijkje nemen en volg de actualiteit en de aanpassingen op de voet.  

 
Ledenaantal…  
Bij aanvang van dit nieuwe seizoen telt onze club 63 individuele vergunningen,  

85 familievergunningen met 170 extra familieleden (vrouw en kinderen) = samen 255  

Dit wil zeggen dat we op die manier in totaal aan 318 verzekerde leden komen.  
Een aardig aantal me dunkt dat in de komende weken zelfs nog zal worden aangedikt! 
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Voordelen Cycling Vlaanderen... 
Ben jij soms het overzicht kwijt van welke voordelen je allemaal geniet als lid van Cycling 
Vlaanderen? Wij lijsten ze nog even voor je op! 

Unieke sportverzekering, gratis fietsbijstand, tussenkomst mutualiteit, kalender 
wielertoerisme en diverse kortingen (op toertochten, bij fietsenmakers, op VAB-producten, op 
BORN-sportvoeding, enz...) 

Een uitgebreid totaaloverzicht van het ganse pakket aan voordelen... Ontdek ze hier!  
http://recreatie.dewielerbond.be/Nieuwsbericht.aspx?Categorie=7&NieuwsberichtID=1225&utm_source=NB+RECREA+NOVEMBER+2017&utm_c
ampaign=ae7c632ac7-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_17&utm_medium=email&utm_term=0_ea1755c677-ae7c632ac7-133040853 

 

   Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... er een paar rijders zijn die hun afgehaalde kleren al hebben omgeruild voor een 
maatje meer? De winterperiode heeft duidelijk zijn sporen nagelaten... 

...dat mijn foto in het eerste weekbericht van vorige week ietwat werd “uitvergroot”? Het ging 
hier duidelijk ook om een maatje meer... in de breedte! 

...en over een maatje meer gesproken? Zondag zullen we geen maatje meer, maar eerder 
een truitje meer nodig hebben aan de start in De Ceder.  

Het kan vriezen, het kan deujen... maar echte Flandriëns zullen niet pleujen! 

 

  Het zei gezegd... 
 

* Vrouw: “Schat, ik ben vreemd gegaan!” – Man: “Ik ook!” –  
        Vrouw: “Hahaha... 1 april!” – Man: “En ik op 17 maart!” 
*   Tisje: “Papa, mijn bed is te kort?” –  

       “Ik kan het geloven,” zegt vader, “Je ligt er ook veel te  lang in.” 
*  “Dokter, ik zou een kuur willen doen en het mag niet te veel kosten.” 

        “Wat dacht u van een hongerkuur?” 

 

 Uitsmijter van de week 

 

De opening van het fietsseizoen valt traditioneel ook samen met het opendeurweekend van 
'Fietsen Godefroot'. Ga gerust eens een kijkje nemen op 24 of  25 februari. Je wordt er graag 
verwelkomt met een (warm) drankje. 

 

 


