
            

  

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

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

 

 

WEEKBERICHT 34 - jaargang 13 – 03.10.2018 

 

  Fietsprogramma van zondag 7 oktober... 
Zondag staan we voor de 36e en laatste rit van ons zomerseizoen. Daarmee trekken we een 
streep onder jaargang 13 van WTC Walter Godefroot. Op die manier krijgt iedereen de 
gelegenheid om zich op 14 oktober in allerbeste stemming... ter stemming begeven! Maar eerst 
op 7 oktober nog één keer alle remmen los... eerst op en daarna naast de fiets... met dubbele 
punten te verdienen voor het klassement.  

***   Start zondag 8u15 met ontbijt en kampioenenhulde *** 

Vanaf 8u15 inschrijving en ontvangst met ontbijt tot 9u. 

9u: Gezamenlijke slotrit van 50 km 

Afsluitende receptie vanaf 11 uur in De Ceder 

dubbele punten te verdienen (rit + receptie) 

Temperatuur: 9 tot 14 graden              bewolkt              neerslagkans: 20 %             W-wind: 3 Bft 

 

  Zaterdagorganisaties van 6 oktober... 
• Unizo Deinze Cycling Tour: Oud Politiecommissariaat, Kastanjelaan – Petegem 

    https://www.facebook.com/events/326757681414414/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• Ronde van Vlaanderen Off Road: Sporthal Kluisbos, Poletsestraat 59 – Kluisbergen  

• Toertocht door de Meetjeslandse Bossen: SC Ter Walle, Stroomstraat 8 – Oosteeklo 

• Bossen van Vlaanderen: Sportpark, Lindestraat 19 – Aalter 
 
  Clubinfo… 

Ritgegevens/Klassement…  
Onze 35e en voorlaatste rit was er nog eentje in slagorde, over 4 groepen verdeeld.  

We kregen een mooie opkomst met in totaal 72 fietsliefhebbers aan de start. 
* A-groep: 20 voor 76 km à 30.5 gemiddeld (Bergrit) 
* B-groep: 15 voor 79 km à 29.9 gemiddeld (Bergrit) 

* C-groep: 27 voor 81 km à 28.8 gemiddeld (Vlak)  
* D-groep: 9 voor 76 km à 26.5 gemiddeld (Vlak) 

 

De top 10 ziet er vóór de laatste rit alsvolgt uit ……………… 
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VTT Versele-Laga…  
En na de laatste rit van dit seizoen kunnen we ons gaan concentreren op 
10 november. Alle hulp is welkom... in de aanloop met het uitpijlen... de 
dagen ervoor met het klaarmaken van de zaal... de dag zelf uiteraard voor 
alles en nog wat... en ook nog de dag(en) daaropvolgend met de 
naweeën. Vele handen maken het werk lichter! Wie nog niet werd 
aangesproken en toch een handje wil toesteken mag altijd contact 
opnemen met Willy persoonlijk of via willy.goeteyn@telenet.be. 

  
  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... we afgelopen zondagmorgen voor het eerst weer werden geconfronteerd met 
temperaturen tegen het vriespunt? Dat resulteerde in diverse outfits, gaande van warme 
mutsen en volle handschoenen bij de mietjes,  over korte broeken en blote handen bij de 
echte flandriëns!  

...dat de A’s voor hun laatste tochtje, midden in de rit een 
tijdritje van 3,2 km afgewerkt hebben in groepjes van 4 en dat 
de tijdsverschillen relatief miniem waren. De tijdrit was vanaf 
begin Tiegemdorp tot in Anzegem dorp. (Dus met 1.2 km 
Tiegemberg). Het winnend team, Chris Peers, Mathias 
Maebe, Tim Mortier en Jarno Rogge, deden er 4’53” over, 
goed voor 39.3 km/u. Met een gemiddelde van 38km/u over 
alle groepen heen werd het seizoen in schoonheid afgesloten ! 
 

  Woordspelingen... 
 

* Hij moet wachten op een levertransplantatie, maar de levertijd duurt erg lang!  

* Ik heb alle begrip voor incest, maar het moet wel binnen de familie blijven!  

* Edelachtbare, als u persé wilt dat ik rechtsta, zal ik me daarbij neerleggen! 

 

  Uitsmijter van de week... 

  

Versele-Laga Run...  
Zondag is het weliswaar onze slotrit, maar diegenen die niet fietsen en liever lopen kunnen op 7 
oktober van 9 tot 13 uur in de Kastanjelaan van Petegem terecht voor de Versele-Laga Run. 
Je kan kiezen tussen 7 of 11 km en je loopt langs unieke plaatsen die anders niet toegankelijk 
zijn, zoals de brug en fabriek van Versele-Laga! De opbrengst van de inschrijvingskosten van 
15 euro gaat naar het Back-On-Trackfonds van Thomas Vanderplaetsen.  

 

De voorinschrijvingen werden afgesloten op 24 
september. Er is echter nog een last-minute inschrijving 
en allerlaatste kans op donderdag 4 oktober tussen 
17u30 en 21 uur in de cafetaria van de Palaestra. 
Praktische info op www.verselelagarun.be.  


