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WEEKBERICHT 2 - jaargang 14 – 20.02.2019 

 
 

  Nieuw zomerseizoen komt er aan...  
Was januari nat, vuil en koud en konden we amper de fiets op, dan maakt februari tot op heden veel goed. 
Tot op vandaag werd het een prachtige fietsmaand. De voorbije week konden we ons hartje ophalen, het 
zonnetje opsnuiven en de (eerste) fietskilometers onder de wielen schuiven. En ook de rest van de maand  
van hetzelfde laken een koersbroek. Vive le vélo! 
 
 

Laatste “winterrit – start om 9 uur – De Ceder 

aangepast tempo – aangepaste kilometers – afspraken ter plaatse 

 

 

  Organisaties zaterdag 23 februari... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

•  Ronde van Zeeuws-Vlaanderen: Sporthal Assenede, Kapelledreef 4 – Assenede 

•  16e Zwarte Veld Tour: Kantine HO Oedelem, Bruinbergstraat 1C – Oedelem  

 

  Clubinfo… 

Website…  
Op https://www.wtcwaltergodefroot.be/ vinden jullie heel wat nuttige informatie terug van onze club. Het 
intern reglement en een aangifteformulier bij ongeval (onder 'info'). Binnenkort ook alle weekberichten, 
moest je ergens eens iets willen teruglezen. Later ook maandelijks het rittenprogramma en diverse 
klassementen. En onder 'VTT' kunnen jullie terugblikken op de editie van 2018 met heel wat foto's en ook 
wat informatie voor de komende editie van 9 november 2019 staat al online. Ook de sponsors werden niet 
vergeten en krijgen een vermelding. Langs deze weg trouwens bedankt aan iedereen die de club op één of 
andere manier steunt, want koken kost geld! 

 

Facebook…  
Ook op onze facebookpagina https://www.facebook.com/groups/wtcwaltergodefroot/ worden wel eens 
oproepen gelanceerd om samen te gaan fietsen of worden fietsevenementen aangekondigd. En er mag op 
het smoelenboek ook wel eens gelachen worden. Lachen is gezond, houdt een mens jong en is beter en 
goedkoper dan rimpelcrème! 

 

Ledenaantal... 
Ons ledenbestand is met een totaal aantal van 358 t.o.v. vorig jaar nog gestegen. Opgedeeld kunnen we 
spreken van 82 individuele vergunningen en 90 familievergunningen met 186 extra familieleden 
(vrouw en kinderen).  

 
En daar zullen er zeker nog een aantal bijkomen, want wij stellen vast dat er nog mensen zijn die hun 
lidmaatschap niet vernieuwden. Niet uitstellen, maar doen dus! Kwestie van verzekerd te zijn als je er op 
uittrekt met de fiets. 

We naderen ook zo stilaan de 100 fietsende leden die ondertussen het lidgeld hebben betaald. En we 
hebben er nog wel een aantal te gaan die vanaf volgende week op zondag van de partij zullen zijn en die 
hun lidgeld nog moeten vereffenen.  
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  het oog ook wel wat wil nu de start van een nieuw wielerseizoen voor de deur staat? 
Voor de ene betekent dit fris gewassen en gekapt, voor de andere netjes geschoren en getrimd. Tot de 
beentjes toe... En misschien zelfs hoger! 
dat onze karaktermannen op de fiets blijkbaar veel minder karakter hebben naast de fiets? Hoe verklaar 
je anders dat Tournée Minérale al na luttele dagen omgezet werd naar Tournée Générale! En dan nog een 
geluk dat ons seizoen pas op 3 maart van start gaat... 
en dat er afgelopen zondag niet minder dan 35 mannen en vrouwen aan De Ceder klaar stonden om er 
in te vliegen voor een deugddoend trainingsritje? Onder de houdige (weers)omstandigheden zal dat 
komende zondag wellicht niet anders zijn. Rejjen, Rudy! Rejjen! 

 

 

  Grap-tje... 
Jezus in West Vlaanderen 
Jezus is nog eens terug op aarde gekomen en logeert in Nieuwpoort. Zoals je weet is het lang geleden; er 
is veel veranderd en Jezus is niet meer mee met zijn tijd. Ziet hij daar een oud ventje in een karreke. Jezus 
kan het niet laten. Hij gaat er regelrecht naartoe en zegt : 'Sta op en loop!'   
De man bekijkt Jezus eens en rijdt verder. Jezus rent de man achterna en zegt : 'Echt waar, mijn vriend, 
sta op en u zult weer lopen!' Geïrriteerd kijkt de man Jezus aan en zegt : 'Hort e kèr iere moat, ik hè vo 2 
euren diene gocaar betaald en 'k goa kik doa nu 2 euren mee rondrien!' 

 

 

 

  Fietstips... 
Januari was niet meteen een hoogvlieger om te fietsen. Eerst regen en wind, nadien vorst en sneeuw. De 
winter is altijd een moeilijk periode voor menig wielertoerist. Vraag je eerst en vooral af of het wel 
verstandig is om ook daadwerkelijk buiten te fietsen in die omstandigheden. Als de ondergrond glad is, 
riskeer je een valpartij en langere tijd buiten strijd te zijn. Een trainingsritje overslaan is dan het 
overwegen waard, want zo lang duurt die koude hier meestal ook weer niet. Als alleen de koude 
temperatuur een hindernis is kan je perfect buiten gaan fietsen, mits de nodige voorbereidingen te nemen.  

Fietsen in de kou: enkele hartverwarmende tips! 

http://www.sport.be/cycling/nl/nieuws/article.html?Article_ID=560910   

      


