WEEKBERICHT 39 - jaargang 13 – 07.11.2018
 VTT Versele-Laga Classic...
Zaterdag is het zover, dan wordt onze VTT-organisatie verreden. Het
uitpijlen is gebeurd, met dank aan de vele vrijwilligers die hier vorig
weekend voor instonden. We kwamen zowaar bijna pijltjes en bordjes
te kort, zo ijverig sprongen ze ermee om... Dat belooft voor de grote
schare helpers die zaterdag alles in goede banen moeten helpen leiden.
De taakverdeling is gekend, het bestuur is er klaar voor. Nu nog
hopen op een droge dag en het wordt weer drummen in en om 'Ten
Hove' zaterdag! Zondag is er dan 'Dwars door Kruishoutem' zoals je
hieronder kunt terugvinden, of voor diegenen die het liever bij een
rustig ritje met de koersfiets houden en de naweeën van zaterdag
willen wegfietsen die kunnen aan De Ceder terecht voor een
winterritje.

Winterritten - Start om 9 uur – De Ceder
aangepast tempo – aangepaste kilometers - afspraken ter plaatse
!!!! Samen met JORIS de pijltjes verwijderen kan natuurlijk ook !!!!



Weekendorganisaties van 10 en 11 november...

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender
• 10 nov.: VTT Versele-Laga Classic VTT & Cyclo: Zaal Ten Hove, Nieuwstraat 3 – Astene
• 11 nov.: Dwars door Kruishoutem VTT & Cyclo: Zaal Elckerlyc, Schoolstraat 1 – Marolle

We Ride Flanders – Ronde van Vlaanderen 2019…
Vanaf woensdag 7 november om 12u00 kan je je inschrijven voor We Ride Flanders, de
Ronde Van Vlaanderen Cyclo. Meteen jouw eerste doel voor volgend seizoen? Samen met je
fietsmaten je helemaal uitleven op dé bekende hellingen van “Vlaanderens Mooiste” en
ondertussen genieten van de onvergetelijke sfeer van de Ronde? Wees er dan snel bij want het
aantal inschrijvingen is beperkt: www.werideflanders.com.


Clubinfo…

Ritgegevens voorbije seizoen…
* De A-rijders reden dit jaar met 12 vlakke ritten, 12 (licht)golvende ritten en 12 bergritten een
heel mooi evenwichtig programma.
* De B-rijders hielden het bij 9 vlakke ritten en verder 16 (licht)golvende en 11 bergritten.
Blijkbaar tellen zij de meeste berggeiten in hun rangen.
* De C-rijders daarentegen maakten het minder lastig met 14 vlakke ritten, 15 (licht)golvende
ritten en slechts 7 bergritten.
* De D-rijders tenslotte zochten nog meer vlakke wegen op met 18 vlakke ritten, 15
(licht)golvende ritten en amper 3 bergritten. Al twijfel ik enigszins of deze cijfers wel kloppen.
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VTT Versele-Laga…
De taakverdeling voor zaterdag is gekend, dus kent iedereen zijn taak. De helpers die er vanaf
de aanvang dienen bij te zijn worden tegen 7u30 in zaal 'Ten Hove' verwacht. Sommigen zelfs
al iets vroeger om nog wat voorbereidend werk te verrichten, zodat we tegen 8 uur helemaal
klaar zijn om hopelijk een grote horde fietsliefhebbers op weg te helpen en het veld in te sturen.
In de loop van de dag zullen we nog veel bijkomende handen nodig hebben om alles zo vlot
mogelijk te laten verlopen. Ook na afloop hopen we nog over voldoende manschappen te
beschikken om in de vooravond te helpen opruimen. Joris tenslotte hoopt ook op nog wat
helpende handen om op zondag- en maandagvoormiddag de pijltjes te helpen verwijderen. Nog
één keer met zijn allen er tegenaan gaan en dan kunnen we met een gerust gemoed te
wintermaanden tegemoet. Alvast bedankt aan allen en iedereen voor de medewerking!

 Wistjedatjes...
Wist je dat... afgelopen zaterdag en zondag in totaal zowat 35 vrijwilligers klaar stonden om
Joris te assisteren bij het uitpijlen? Zij gingen er zelfs zo ijverig tegenaan dat de pijltjes al bijna
op waren eenmaal de bevoorradingspost van Gavere bereikt.

...dat het uitpijlen niet helemaal vlekkeloos verliep met
enkele lekke banden tot gevolg? En met vrouw(en) zonder geduld...
...en dat we in een lang vervlogen verleden ergens een blonde renner gekend hebben onder de
naam 'de Pijl van Laarne'? Met Joris in onze rangen beschikken wij over een grijs exemplaar...
'de (uit)pijl(er) van Leerne'!


 Vrouwen...
* Mijn beste vriendin moet altijd mijn beste vriendin blijven... Ze weet te veel!
* In het wassalon maken vele vrouwen hun linnen wit... en hun buurvrouw zwart!
* Mijn vrouw wil altijd het laatste woord, dus nam ik haar mee naar een veiling...
Ben nu de trotse eigenaar van een Ford Mustang uit '65.
* Mijn vrouw wil altijd het laatste woord, dus nam ik haar mee naar een veiling... Ben nu de

WTC Walter Godefroot vzw, Casselrijlaan 22, 9800 Deinze
Rekeningnr: BE52 0015 4672 4109 (GEBABEBB)

Licentie WBV: 72006007

http://www.wtcwaltergodefroot.be

