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WEEKBERICHT 15 - jaargang 13 – 23.05.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 27 mei... 
 
Meimaand – Fietsmaand !!!  We wuiven de meimaand uit met de 16e rit van dit seizoen en 
moeten al vooruitkijken naar juni. Tijd voor een nieuw rittenprogramma, met nieuwe 
uitdagingen. Wie schudt een ritje uit zijn benen? Geef dit dan onmiddellijk door aan de 
desbetreffende groepsverantwoordelijke(n).  
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: vlakke rit van 90 km richting Eeklo (Johan) 

B-groep: vlakke rit van 85 km richting Wingene (Frankie) 

C-groep: vlakke rit van 80 km richting Maldegem (Ivan) 

D-groep: golvende rit van 70 km richting  (Greet) 
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5342035/fietsroute/zottegem-70-km-godefroot  

Temperatuur:  18 tot 28 graden       warm zomerweer        neerslagkans: 15 %       O-wind:  2 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 26 mei.. 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Omloop Zuid-Oost-Vlaanderen: Café Edemolen, Steenweg op Deinze 148 – Nazareth 

• FT Fietsen de Causemaecker: Café De Pluim, Koning Albertstraat 15 – Oosteeklo 

• Ferdinand Bracke Classic: Hall des Sports, Rue Michiels – Jambes 
 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
Onze 15e rit zette 67 Godefrootjes op de fiets met geen onaardige gemiddeldes als je de 
afstanden en de geaccidenteerde parcoursen (bergritten) in acht neemt. Los daarvan waren er 
ook minstens acht leden die Tilff-Bastogne-Tilff gereden hebben (de heren Claus, Den 
Blauwen, Goethals, Mestdagh, Goossens en de dames Renson, Cornelis, Van Hecke). 
Mochten er nog anderen zijn mogen die zich uiteraard melden, kwestie van de cijfers zo correct 
mogelijk te houden. 

 A-groep: 13 deelnemers voor 102 km à 30,6 gemiddeld 

 B-groep: 18 deelnemers voor   93 km à 30,5 gemiddeld 

 C-groep: 21 deelnemers voor   89 km à 28,2 gemiddeld 

 D-groep: 15 deelnemers voor   70 km à 25,4 gemiddeld           

 

Ladies Corner…  
Onze vrouwen hebben de wind in de zeilen. Zondag trok de D-groep alweer met een 15-koppig 
gezelschap de baan op; 10 lady's en 5 vagebonden. En dan waren er nog 3 dames die met de 
C-groep op weg gingen en nog eens 3 klimgeiten die in de Ardennen aan de slag waren. Ook de 
snelheid begint stilaan op te lopen en gaat crescendo naar een gemiddelde van boven de  25 
km/u. Dus mogen we gerust stellen: “Goe bezig!” 
 



            

  

WTC Walter Godefroot vzw, Casselrijlaan 22, 9800 Deinze                    Licentie WBV: 72006007   

Rekeningnr: BE52 0015 4672 4109 (GEBABEBB)                        http://www.wtcwaltergodefroot.be 

 

 

 

AVS – Rit van de Burgemeester... 
Maandag zijn wij met onze club uitgebreid en veelvuldig in beeld geweest op de regionale 
zender AVS, in het item 'De Burgemeester'. Onze burgervader, Jan Vermeulen, werd namelijk 
gevolgd in zijn 'Rit van de Burgemeester' en dan konden wij met ons 50-koppig gezelschap 
van WTC Walter Godefroot moeilijk buiten beeld blijven, nietwaar!. In het geel hadden wij 
uiteraard een streepje voor! http://www.avs.be/programmas/de-burgemeester  

 

  Wistjedatjes... 
Wist je dat... dankzij de kampioenstitel van FCB wij zondag een welgesmaakte traktatie 
werden aangeboden? Met dank aan de 'Die Hards' Christophe en Frankske!  
Zijn Blue-White koerstruitje heeft bij deze al zijn dienst bewezen.  

 
...dat Thierry Spiesschaert op de Taaienberg bovenkwam met een hartslag van 244 op zijn 
computerke? Hij kon daarna zelfs nog praten en volgen! Wie doet beter? 

...en dat de bij ons alombekende waarschuwingsroep “steentjes” bij zonniger dagen 
weer veelvuldiger weerklinkt? Al heeft men niet altijd een even klare kijk op de zaak na 
terugkomst in De Ceder, na een vermoeiende en snel verreden rit... Nietwaar Marnik? 

 
  Den Dikke Vandale volgens WTC Walter Godefroot... 
       (Niemand hoeft zich hierbij aangesproken te voelen ….) 

* Pessimist = een goed geïnformeerde optimist 

* Cactussen = als je na een toiletbezoek je billen niet goed hebt afgekuist 

* Bekeuring = een boete voor iets wat je fout deed 

* Belastingen = een boete voor iets wat je goed deed 

 

  Uitsmijter van de week... 

Zou het eventueel nuttig kunnen zijn om eens een cursus 'Eerste Hulp Bij Ongevallen' te 
organiseren!!?? 

 


