
            
 

  

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

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

 

 

WEEKBERICHT 07 - jaargang 13 – 28.03.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 1 april... 

 
Het zomeruur en de verschillende starturen speelden ons afgelopen zondag parten, waardoor de 
start een beetje chaotisch verliep. Maar de klok zal ondertussen bij iedereen wel zijn bijgesteld 
veronderstel ik. Bovendien staat zondag alles in het teken van Vlaanderens Mooiste en rijden 
ook wij een stukje Ronde van Vlaanderen. Iedereen op post dus... gemotiveerd... én op tijd!   
 

***   Start zondag 8u45 *** 

A-groep: sfeerrit Ronde van Vlaanderen – 85 km – Johan 

B + C groep: aanloopkilometers RVV richting Oudenaarde – 75 km – Ivan 

D-groep: vlakke rit van 65 km richting Tielt (Joris) 

Temperatuur: 3 tot 10°          plaatselijk bewolkt        neerslagkans: 30%      W-wind: 2/3 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 31 maart... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• We Ride Flanders: RVV Cyclo: St. Michielskaai – Antwerpen 

   www.werideflanders.com            Qubus, Lindestraat – Oudenaarde    

• Fietstocht Roger Van Severen: Dienstencentrum, Kerkham 3 – Destelbergen 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
Het was wat rekenen om de juiste gegevens van de vijfde rit samen te stellen. 
Na enig telwerk en het samenbrengen van ons verstand telden we 62 starters. 
Het zomeruur werd niet door iedereen evengoed verteerd... 
 A-groep:  9 deelnemers voor 110 km à 30,5 gemiddeld 

 B-groep: 11 deelnemers voor 80 km à 28,2 gemiddeld 

 C-groep: 28 deelnemers voor 73 km à 26,9 gemiddeld 

 D-groep: 14 deelnemers voor 53 km à 24,6 gemiddeld           

Met het aflopen van de maand maart kan een eerste balans worden opgemaakt van een moeilijke 
seizoensstart door weers- en andere omstandigheden. De 2e rit bracht met 71 starters de 
meeste mensen op de been. Regenrit 3 daarentegen slechts (of toch nog) 6 man. We tellen 4 
leiders met het maximum van 5 ritten en in totaal beklommen al 107 rijders de fiets (90 
mannen en 17 vrouwen). Afgelopen zondag zaten 10 “nieuwelingen” voor het eerst op de fiets 
dit seizoen. En er zullen er nog wel een aantal volgen als de weersomstandigheden de komende 
weken verbeteren. We kijken daar zeker naar uit! 
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Start dinsdagritten…  
Met de invoering van het zomeruur is het uiteraard ook direct een uur langer klaar en kunnen de 
dinsdagritten weer worden opgestart. Hopelijk beseffen de weergoden ook dat het lente is en 
doen ze hun best om vanaf dinsdag 3 april avondritjes toe te laten.  

Start om 18 uur op de parking van De Ceder.  

 

Ladies Corner…  
De veertiende editie van MON VENTOUX zet op 23 juni 2018 
met Ladies@Ventoux vol in op de fietsende dames en heeft in 
reportagemaakster Cathérine Moerkerke een straffe madam 
gevonden om die kar te trekken. Ex-judoka Gella Vandecaveye zal 
Moerkerke coachen. Ladies@Ventoux is exclusief voorbehouden 
voor dames, een uniek damespeloton die de Kale  Berg zal 
beklimmen. Wie alsnog de microbe voelt bekruipen of daar toch 
iets meer wenst over te weten vindt alle info op: 
https://www.grinta.be/nl/nieuws/cath-rine-moerkerke-trekt-de-mon-ventoux-kar-in-2018 en op 
https://www.monventoux.be.  

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... de invoering van het zomeruur en de vroege(re) start van de A-groep niet 
meteen een geslaagde combinatie was? Uiteindelijk geraakte iedereen wel op de fiets en ook 
op tijd terug in De Ceder... 

...Alhoewel! Iedereen op de fiets? Onze voorzitter en zijn (ge)volg-wagen hield het bij een kort 
ritje op de E-Bike... niet meetellend voor het klassement... 

...Maar dat de damesgroep langslaper Christophe uiteindelijk dankbaar mochten zijn, want 
dankzij de late start van de B's konden zij aan 'Hof ter Meeren' gedepanneerd worden door 
hun volgwagen. 

 
  Het zei gezegd... 
* Man: “Wil je met me trouwen?” Vrouw: “Zeg, heb je niets beters?” Man: “Ja, maar zij wil niet!” 

* Onder mannen: “Gilt je vrouw ook zo als ze komt?” - “Nee hoor, ze heeft een sleutel van de voordeur!” 

* “Goeiemorgen visboer, wat heb je zo van lekkers voor mijn poes?” – “Wat dacht je van een tongske?” 

 

  Uitsmijter van de week... 

Een Run & Bike is een wedstrijd waar men per twee (duo) 
zo snel mogelijk een parcours aflegt. Een duo beschikt maar 
over 1 fiets (mountainbike). Er mag zoveel gewisseld 
worden tussen lopen en fietsen als men wil De maximale 
afstand tussen loper en fietser bedraagt 15 meter. Op 15 
april 2018 om 10u30 start de BGSET Kids Run & Bike (2 
km) en om 11u start de 1e editie van de BGSET 
Volwassenen Run & Bike (11,7 km). Dit is een deels 
offroad BIKE & RUN voor koppels, duo's, ouders-kids 
(ouder dan 12j). De Kids Bike & Run is 2 km lang en 
bestaat uit twee lussen van 1 km en toegankelijk voor kids 
van 8j tot 12j. 


