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WEEKBERICHT 16 - jaargang 13 – 30.05.2018 

  Fietsprogramma van zondag 3 juni... 
Wat een bende! Zondag was het nog eens een zon-dag en dat vertaalde zich uiteraard in een 

grote opkomst en vier mooie groepen die de wijde wereld in fietsten. 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men WTC Walter Godefroot tegen. 

Hopelijk komende zondag bij de 17e rit weer (en nog meer) van dat !!! 
 

 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: Vlakke rit 95 km richting Deerlijk (Luc Verkinderen). 

B-groep: Lichtgolvende rit 86 km richt. Zottegem (Kenneth Goossens). 

C-groep: Bergrit van 75 km richting Oudenaarde (Jo) 

D-groep: Lichtgolvende rit van 73 km richting Anzegem (Sofie) 

Temperatuur:  15 tot 24 graden    wisselend bewolkt    neerslagkans: 15 %    NO-wind:  1/2 Bft 

  Zaterdagorganisaties van 2 juni.. 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Maldegem-Staden/Kemmel-Maldegem: Cafetaria Meos, Bloemestraat 36D – Maldegem 

• La Chouffe Classic: Centre Sportif-Hall Omnisports, Cour de l'Abbaye – Houffalize 
 
  Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  
Met 79 rijders bleven we een ietsje onder ons seizoensrecord van 81, maar toch blijft het een 
indrukwekkende bende die het stalen ros besteeg als je de foto hierboven bekijkt. En van 
indrukwekkend gesproken! Ook de gemiddeldes van de verschillende groepen zijn niet bepaald 
traag te noemen. Rejjen, Rudy, rejjen!!! 

 A-groep: 26 deelnemers voor 95 km à 35,0 gemiddeld 

 B-groep: 18 deelnemers voor 86 km à 32,8 gemiddeld 

 C-groep: 23 deelnemers voor 80 km à 30,5 gemiddeld 

 D-groep: 12 deelnemers voor 65 km à 25,4 gemiddeld     

 
Frank Rogge is na 16 ritten de “eenzame leider” met 15 deelnames achter zijn naam. Een 
achtervolgend peloton(netje) bestaat uit Geert Coussens, Ivan De Weirdt, Marnix Dhondt en de 
eredames Greet Clauwaert en Lore Eggermont. 

En dat Frank zijn zoon Jarno Rogge binnenkort zijn eerste nieuwelingenwedstrijd rijdt op de 
weg. Zondag bewees hij bij de A’s dat hij er klaar voor is….. 



            

  

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

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

 

 

 

https://www.wtcwaltergodefroot.be/ 

Al de mooi bijgehouden cijfertjes van Kristof Cornelis zijn weldra terug te vinden op onze 
“vernieuwde website” (met dank aan Paul) en ook een nieuw rittenprogramma zal online 
geplaatst worden. Een klusje voor Koen(tje) Vanwalle. 

 

Ladies Corner…  
Greet en Lore fietsen dus aan de leiding van onze vrouwengroep die bestaat uit actieve 21 
rijdsters. Twee weken terug – op 20 mei laatstleden – tekenden er daarvan 15 present. Het 
dieptepunt bij de dames lag in week 3 van dit seizoen, een zondag met sneeuw en ijzel, toen 
welgeteld 0 (dus geen) dames kwamen opdagen. Wellicht een unicum sinds het dames bestaan! 

Vertaald in kilometers zit Lore Eggermont dit seizoen al aan 1048 km, Debora Renson is met 
926 km een mooie tweede en Greet Clauwaert en Trui Cornelis zijn met 888 en 887 km maar 
met één kilometertje gescheiden van elkaar. Alle 21 dames samen hebben dit seizoen al in 
totaal 10.303 kilometer afgelegd.  

 

  Wistjedatjes... 
Wist je dat... onze 'elite zonder contract' zondag er aardig de beuk ingooiden door met een 
gemiddelde van 35 km/u. thuis te komen? Alhoewel, toen de laatste echt thuis is gekomen was 
zijn gemiddelde wellicht al aardig gezakt... en zijn promille gestegen! 

...dat onze B-rijders ook zondag weer getrakteerd werden? … Op een forse regenbui 
namelijk in de omgeving van Wingene. Ja, dan steek je al eens een tandje bij, hé! 

...en dat rittenplanster Greet Clauwaert bij de dames vorige week hoge ogen gooide met een 
verkenning van haar golvende rit richting Zottegem met een gemiddelde van 28 km/u.? 
Gelukkig was haar wederhelft Christophe niet mee, want anders had ze die wellicht uit het wiel 
gereden... 

…..Een 10-tal A-rijders gaan volgende week terug de Italiaanse toer op voor hun  11de editie! 

-> Giro di Lombardia – Trentino 2018 
 Woensdag 6/06/2018 (+/- 160km) : Vanuit Castione della Presolana naar 
Lago di Molveno; over passo di Presolana naar Breno; vervolgens door val di Caffaro naar 
Ponte Caffaro; in Bolbeno rijden we over de passo Durone en van Ponte Arche naar Molveno. 

 Donderdag 7/06/2018 (+/- 140km) : Vanuit Molveno via Mezzolombardo en 
Faedo over Cros della Serre richting Molina; over de passo Manghen naar Castelle Tesino en 
vervolgens tot de top van de Passo del Brocon. 

 Vrijdag 8/06/2018 (+/- 150km)-> Koninginnerit ! : vanop de Passo del 
Brocon naar Canal san Bovo, over de Passo di Gobbera naar Imer; enkel km’s zuidwaarts de 
R50 volgen om vervolgens over de passo Croce d’Aune (zie historie Tullio Campagnolo) 
richting Seren del Grappa te fietsen; over de Monte Grappa naar Bassano del Grappa en 
daarna richting Thiene waar we overnachten in het dorpje Carré. In Bassano del Grappa 
stoppen we even om een groepsfoto te nemen op de“Ponte Vecchio di Bassano”. 

 Zaterdag 9/06/2018 (+/- 115km) : vanuit Carré via Schio, Valdagno, 
Veronese, Stallavena naar Fumano. Dat is de gekende Valpolicella wijnregio waar we een 
agriturismo gevonden hebben waar we lekker kunnen eten en fantastische wijnen kunnen 
proeven ! 

  

  Waarheden als een koe... 
* Seksueel misbruik is strafbaar; geldt dat ook als je genaaid wordt door de regering? 

* Neem je werk nooit mee naar huis, tenzij je bij een brouwer werkt! 

* Ik ben moeten stoppen met biljarten, 'k had geen keu's!   


