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WEEKBERICHT 11 - jaargang 13 – 25.04.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 29 april en dinsdag 1 mei... 
 
De maand april loopt ook al naar zijn einde toe. Zondag staan we voor de 10e 
rit en met de feestdag van dinsdag 1 mei haken we daar meteen ook de 11e rit 
tegenaan. Als de weergoden ons een beetje gunstig gezind willen zijn kunnen we 
dus komend verlengd weekend veel kilometers malen en dat kan ons alleen maar 
plezieren. Fietsplezier-en !!! 
 

***   Start zondag 29 april 8u30 *** 

A-groep: Bergrit rit van 105 km richting Brakel/Geraarsdsbergen/Muur (Johan DW) 

B-groep: licht golvende rit van 85 km richting Zottegem (Kenneth G) 

C-groep: licht golvende rit van 80 km richting St.-L.-Houtem (Filip D) 

D-groep: vlakke rit van 70 km richting Evergem (Dimitri T) 

 ***   Start dinsdag 1 mei 8u30 *** 

A+B+C groep: SNELHEID C - vlakke rit van +75 km richting Beernem (Ivan DW) 

D-groep: vlakke rit van +65 km richting Beernem? (Christophe VDS) 

 

  Organisaties van 28-29 april en 1 mei.. 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

* zaterdag 28 april 

     • Sleinse Cycling Tour: OC Cardijnwijk, Cardijnlaan 2A – Sleidinge 

      • Grinta Challenge: Expo Doornik, Rue du Follet 2B – Kain  

* zondag 29 april 

     • Philippe Gilbert Classic: Centre Sportif, Rue de la Heid 36 – Aywaille 

* dinsdag 1 mei 

      • Greg Van Avermaet Classic: Festivalhal Donkmeer, Donklaan 125 – Berlare 

      • Drongen-Saint Sauveur-Drongen: GRSV, Vissersdijk 1 – Gent 

      • Grote Prijs Ferdi Van Den Haute: Café Eldorado, Lindeveldstraat 30 – Zandbergen 

 

  Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  
Alweer 76 zonnekloppers die met de wind van achter stevig doortrapten afgelopen zondag.      
De mannen hadden blijkbaar veel (zonne)energie opgeslagen, als je de gemiddeldes er even op 
nakijkt. De vrouwen deden het daarentegen een stuk kalmer aan, maar daar speelde het voorval 
met Joris hen uiteraard parten. Gelukkig valt de schade erg goed mee (zie apart item hieronder). 

 A-groep: 19 deelnemers voor 97 km à 34,2 gemiddeld 

 B-groep: 18 deelnemers voor 81 km à 32,2 gemiddeld 

 C-groep: 30 deelnemers voor 78 km à 30,2 gemiddeld 

 D-groep:  9  deelnemers voor 61 km à 23,0 gemiddeld       
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Uit het evangelie van “apostel” Joris…  
“Nogmaals bedankt aan de mensen die mij zondag thuis 
hebben afgezet. Maandag toch even bij de dokter langs 
geweest en de schade valt mee. Wel zeer veel pijn onderaan 
mijn borstbeen, waarschijnlijk door een stamp van mijn stuur 
toen ik in de slijkgracht terechtkwam. Ribben doen  dan weer 
weinig of geen pijn. Mijn nek is wel opnieuw een ietsje stijf, 
maar nog altijd even dik als vroeger... Ik moet alles wat laten 
bekomen en het een beetje rustiger aan doen, dus zal ik er 
zondag niet bij zijn. Groetjes en hopelijk tot binnenkort !?” 

 

Ladies Corner…  
Proficiat, FEBE !!!   
Het bewijs is geleverd: WTC Walter Godefroot is een goede 
opleidingsploeg. Afgelopen zondag behaalde Febe Jooris namelijk 
haar eerste overwinning na een zeer sterke prestatie in een 
wielerwedstrijd in Wemmel. In naam van alle “Godefrootjes” 
nogmaals van harte proficiat, Febe!  

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... we niet alleen met mooie vrouwen in onze club zitten, maar na zondag ook met 
een pak SNELLE mannen? Snelle, maar vooral rappe mannen die de gewone gemiddeldes 
overstijgen! 

 

...en dat onze jarige Joris zichzelf trakteerde voor zijnen 78e verjaardag met een duik... in een 
diepe gracht?              heil zijner ribbenkast... en onze wistjedatjes! 

 

  Uitsmijter van de week... 

  

Op de feestdag van 10 mei stellen we voor om met 

een zo groot mogelijke groep deel te nemen aan 

deze organisatie voor het goede doel. 

We zoeken momenteel uit hoe we dit best organiseren 

en zullen dit tijdig meedelen. 

In alle geval de D(ames)-groep zou kunnen 

aansluiten bij het peloton à 25 km/u, 

onze mannen bij het peloton à 30 km/u. 

Verdere informatie volgt.  


