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WEEKBERICHT 36 - jaargang 13 – 17.10.2018 

 

  't Is weer voorbij (die mooite zomer)... Op naar onze VTT... 
 
Mijn kies-pijn is achter de rug... Mijn stemmings-wisselingen weer onder controle... De lijsten 
zijn (in)gekleurd! We kunnen ons weer focussen op de mooie dingen des levens. Het 
reclamedrukwerk zal weer een stuk minder zijn, de politieke gezichten verdwijnen weer uit het 
straatbeeld en de facebookberichten zullen zich normaliseren. I like it!   

 

Winterritten op zondag 
Start om 9 uur – De Ceder 

aangepast tempo en kilometers  - afspraken ter plaatse 

 
 

  Weekendorganisaties van 20 en 21 oktober... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• 20 okt. > Husdine VTT & Cyclo: Centrum Bergenmeers, Koedreef 7 – Destelbergen 

• 21 okt. > De Burcht VTT & Cyclo: Sporthal PTI, Sint-Rochus – Herzele 
 
  Clubinfo… 

 

Ritgegevens voorbije seizoen…  
In totaal kregen we dit seizoen 147 actieve aangesloten rijders op de fiets, 124 mannen en 23 
vrouwen. Met links en rechts een niet-aangesloten exemplaar erbij komen we zelfs boven de 
150 uit! Over de 36 ritten hebben we allen te samen in totaal 183.009 kilometer afgelegd.  

Frank Rogge is niet alleen kampioen, maar ook de grootste kilometervreter met 3088 km op de 
teller. Wim Devliegher (2771) en Dirk Den Blauwen (2714) benaderden hem het dichtst en 
ook Ivan De Weirdt (2509) rondde nog net de kaap van 2500 kilometers. Ook onze vrouwelijke 
kampioenen Lore Eggermont en Greet Clauwaert maalden, met respectievelijk 2559 en 2332, 
de meeste kilometers. Ook Colette Neirinck (2110) en Trui Cornelis (2065) fietsten zich 
voorbij de 2000 kilometers. 

Alle detailgegevens van iedereen staat ondertussen netjes op onze website. Wie eens een kijkje 
wil nemen, klik gewoon en ga naar https://www.wtcwaltergodefroot.be/ritten/. 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... ondanks het mooie weer zondag slechts 2 (twee) “winterrijders” te bespeuren 
vielen aan De Ceder? Bart en Ivan waren blijkbaar de enigen zonder verkiezingskoorts! 

...dat ook Kristof Cornelis, Serge 't Kindt en Els Duyschaver een klein steentje bijdroegen tot 
het afleggen van de hierboven aangehaalde afgelegde 183.009 kilometers dit seizoen. Zij 
hielden het bij één optreden en 35 kilometer... op de familiefietstocht!  

...en dat onze kledijsponsors Christophe en Kenneth zich perfect in evenwicht hielden met 
elk 27 gereden ritten en respectievelijk 2270 en 2263 afgelegde kilometers? Er moet er zich 
toch eentje ergens 7 kilometer misreden hebben! 
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VTT Versele-Laga Classic 10/11/2018…  
De taakverdeling voor onze VTT Versele-Laga ligt vast en is in bijlage toegevoegd.  

Iedereen die vermeld staat op de lijst heeft zich kandidaat gesteld of werd aangesproken. 
Iedereen kent bij deze zijn taak!  

Mocht iemand toch niet op de lijst voorkomen graag een seintje. Of mochten er alsnog 
kandidaten zijn die ook nog een handje willen toesteken dan mogen die zich altijd melden via 
willy.goeteyn@telenet.be. Er kan er altijd nog wel eentje bij. 

Op zaterdag 3 november en op zondag 4 november wordt het gros van het werk gedaan om 
de verschillende parcoursen uit te pijlen. Joris en Willy vragen om in groten getale een 
handje toe te steken die dagen. Hoe meer uitpijlers, hoe liever! Op die manier zijn we nog 
eens samen op pad, gaat het uitpijlen een stuk sneller en kan er kennis gemaakt worden met 
het parcours. Samenkomst om 8u30 aan De Ceder, maar misschien best vooraf toch een 
seintje geven, zodat we weten wie we zoal mogen verwachten. 

  
  Opmerkelijke uitspraken 

* Leko heeft tapijt gelegd in zijn living... Hij kan geen parket meer zien! 

* Propere handen in het voetbal? Ba-neen! Corruptie in het voetbal? Ba-yat!  

* Straks wordt het voetbal nog alleen achter gesloten deuren gespeeld... gesloten celdeuren! 

* Na voetbal op gras en op kunstgras, nu ook al voetbal op 't parket! 

 

  Uitsmijter van de week... 

        Aanstaande zaterdag 20 oktober 2018, ter gelegenheid van Astene kermis,  

op de privéweiden van de familie Christiaens, Parijsestraat 58 

VELDRITTEN LRC – Belgisch Kampioenschap. 

Eerste reeks om 12u30. 

Gratis inkom. 

Met deelname van Jonas en Jarno Rogge. 

Supporters gevraagd om onze plaatselijke vedetten aan te moedigen!!! 

 

Astene Feest pakt uit met BK Cyclocross voor LRC-reeks 

 


