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WEEKBERICHT 38 - jaargang 13 – 31.10.2018 

 

  VTT Versele-Laga Classic... 
  
We komen zowat in de laatste rechte lijn naar onze VTT-
organisatie van zaterdag 10 november. Alles is zowat klaar 
en het ultieme werk moet nu nog worden geklaard. Daarmee 
bedoelen we het uitpijlen. Iets wat veel tijd vergt en waar 
vele handen nodig zijn om die klus te klaren.                       
Het aankomend weekend staat dan ook in het teken van dit 
gebeuren en zowel zaterdag als zondag gaan we er met 
hopelijk velen tegenaan. Vandaar deze oproep om Joris en 
Willy bij te staan dit weekend. 
 
Alvast bij voorbaat bedankt aan iedereen die zich tot nu toe geëngageerd heeft voor één 
van de taken. Laat ons hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn en dan kunnen we er 
samen iets moois van maken op zaterdag 10 november. 

Uitpijlen VTT 

zaterdag 3 november – zondag 4 november 

samenkomst om 8u30 aan De Ceder 

voorzien van een rugzak (+ kniptang, snijmes, ...) 
>>>  Graag in groten getale op de afspraak !!!  <<< 

 

 
   Organisaties van 1, 3 en 4 november... 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender  

• 1 nov. > VMA VTT en Cyclo Tour:  Sporthal Latem-Deurle, Hoge Heirweg 64 – St.M.L'm 

• 3 nov. > Flabbaert VTT & Cyclo:  Sporthal Flabbaert, Prinsengoeddreef 33 – Knesselare 

• 4 nov. > Halloween VTT & Cyclo:  Sportzaal De Zwalmparel, Sportlaan 1 – Zwalm 
 
  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat... er zondag maar liefst 18 man aan de start stonden voor de verkenning van onze 
cyclotocht van 10 november? Correctie... 14 man en 4 vrouwen. Ere wie ere toekomst! 

...dat we blijkbaar toch nog eens gaan moeten uitleggen wat het verschil is tussen een VTT en 
een Cyclo-rit? VTT is met de mountainbike en Cyclo met de koersfiets! Dit voor zij die nog 
mochten twijfelen en met de verkeerde fiets op de afspraak staan (stonden)... 

 



            

  

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

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

 

 

 
..en dat op de terugweg van de verkenning Judith toch ietwat te voortvarend was en uitpakte 
met een “echappée bidon”? Ja, tegenwind komt altijd van van voor, hé, en staat meestal in het 
nadeel! 


  Clubinfo… 

Ritgegevens voorbije seizoen…  
Met 3232 km dit jaar op de teller reden de A's nooit meer kilometers. Dit was echter slechts 13 
km meer dan vorig jaar. Met het gemiddelde van 31,6 km/u reden ze evenwel trager dan de 
de drie voorgaande jaren en zelfs een volle kilometer trager dan in 2005. 

Ook de B's vestigden een nieuw seizoensrecord met 2968 km, tegenover de 2884 km van vorig 
jaar. Hun seizoensgemiddelde van 30,5 benadert evenwel de gemiddeldes van de vorige 
jaren (30,7 – 30,2 – 30,4).  

En ook de C's reden met 2687 km iets meer kilometers dan het jaar voordien (2639). De 
gemiddelde snelheid was met 28,3 km/u zowat identiek dan vorig jaar (28,2). 

Onze D's tenslotte rijden jaarlijks zowat hetzelfde aantal kilometer: 2407 km dit jaar, 2405 
km  in 2007 en 2408 km in 2005. Ook met een gemiddelde van 25,5 km/u doen ze identiek 
hetzelfde  dan vorig jaar. Opmerkelijke cijfers toch wel! 

 

  Weetjes... 
  

* Hoe noem je iemand die blij is op maandag? … Een werkloze! 

* Weet jij wat het dikste viswijf op de markt weegt? Neen? … Vis! 

* Wat doen twee vampiers als ze getrouwd zijn? … Ze gaan op gruwelijksreis! 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Zaterdag 01/10/2018:  
Winteractiviteit voor WTC Walter Godefroot… 

Guldepoort, Dorpsstraat, Machelen 

 

Info via Wouter Carton of Koen Vanwalle 

moalnforlife@gmail.com 

 

Inschrijvingsformulier in bijlage. 
 

 


