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WEEKBERICHT 17 - jaargang 13 – 06.06.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 10 juni...  
 
Deze week zijn we er vroeg bij met het weekbericht. Tien van onze 
“eliterenners” vertoeven deze week namelijk in de omgeving van 
Trentino en we wilden hen nog vlug een duwtje in de rug geven voor hun 
vertrek en hen mooie fietsdagen toewensen in Italië.  
Buona fortuna en bicicletta! 
 

***   Start zondag 8u30 *** 

A-groep: bergrit van 95 km richting Brakel (Tim M) 

B-groep: bergrit van 90 km richting Pays des Collines (Dirk DB) 

C-groep: vlakke rit van 80 km richting Ruddervoorde (Bart  

D-groep: vlakke rit van 72 km richting Wetteren (Joris) 

Temperatuur:  14 tot 23 graden     warm en wisselvallig     neerslagkans: 50 %     O-wind:  2 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 9 juni.. 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• 2e Bunkertocht Bikerboys: Voetbalkantine FC Dikkelvenne, Houfkouter – Dikkelvenne 

• Azaleafietstochten: Edugo, Campus De Brug, Eksaardserijweg 24 – Oostakker 

• Serge Baguet Classic: Sporthal De Zandloper, Nieuwstraat 23 – Sint-Maria-Lierde 
 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens/Klassement…  
Met 74 rijders fietsten we een zonnige zondag tegemoet. Opgewekt en blij, met twee op een rij! 
Ook bij de dames wordt de snelheid ondertussen opgevoerd! Als uitsmijter van de week kunnen 
we gerust stellen dat ook zij de wind in de zeilen hebben... 

 

A-groep: 15 deelnemers voor 92 km à 34,0 gemiddeld 

B-groep: 23 deelnemers voor 88 km à 32,2 gemiddeld  

C-groep: 21 deelnemers voor 75 km à 27,5 gemiddeld 

D-groep: 15 deelnemers voor 73 km à 25,8 gemiddeld           

 

Frank Rogge voert niet alleen het klassement aan in ritten, maar ligt met 1444 kilometers ook 
straten voor op de rest, zijnde Luc Verkinderen (1124 km) en Dirk Den Blauwen (1117 km). 
In totaal fietsten we met z'n allen (135 actieve rijders) al 78.044 kilometers bijeen. En 
ondertussen zijn we zelfs al een zondag verder. Faut le faire! 

Het volledige klassement met alle gegevens is terug te vinden op onze vernieuwde website. 
Een pluim voor onze webmaster Paul Blanchaert om één en ander op te smukken en te 
moderniseren! Ga dus vlug een kijkje nemen op onze vernieuwde website 

 https://www.wtcwaltergodefroot.be.  
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Bijbestelling kledij…  
Vorige week werd meegedeeld dat er bijkomende kledij kan worden besteld. Wie dat nog niet 
heeft gedaan en iets wenst te bestellen of bij te bestellen dient dit NU onmiddellijk te doen, 
want eerstdaags wordt dit doorgegeven en is het voor dit seizoen onherroepelijk gedaan. Dus 
vandaag nog een seintje aan onze “Trentinoganger” johan.de.weirdt@skynet.be.  

WTC Walter Godefroot komt graag netjes voor de dag! 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... we op onze fietstocht doorheen de heuvelachtige Vlaamse wegen een eenzame 
fietser hebben opgepikt in de buurt van brouwerij Roman? (Te) laatkomer Geert Verzele heeft 
nu ook kennisgemaakt met de rijkunsten van de C-groep. Waar een lekke band al niet goed 
voor is! 

...dat een aantal logerende wielertoeristen in De Ceder zondagmiddag speciaal oog hadden 
voor het vrouwelijk gezelschap van onze club? Ouwe snoepers! Maar wij wisten al langer dat 
we bij onze vrouwen “snel” volk rijden hadden. 

…en dat een clubgenoot uit het wiel rijden niet meteen het mooiste is wat je kunt doen? 
“Maar 't is wel geestig!” volgens Kenneth... Me(a-t) Too! 

 
  Pijnlijke uitspraken... 
 

 Tijdens de bevalling is de pijn zo heftig dat de vrouw zich bijna kan inbeelden 
hoe een man zich voelt als hij ziek is!  

 Als een mug op je teelballen zit dan pas besef je dat je niet alles kan oplossen 
met geweld! 

 Hou eens op met te vragen waarom ik singel ben. Ik vraag toch ook niet waarom jullie 
nog steeds samen zijn... 

 

  Uitsmijter van de week... 

Zomerse taferelen dezer dagen! Met de wind vanachter... de snelheid wordt opgevoerd! 

 

 
 


