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WEEKBERICHT 7 - jaargang 14 – 27.03.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 31 maart 2019...  
De openingsmaand van ons nieuw zomerseizoen zit er na zondag al op. De weergoden waren ons 
aanvankelijk niet gunstig gezind, maar dat belette onze club niet om er met grote aantallen meteen 
tegenaan te gaan. Zondag staan we voor de vijfde rit en de voorspellingen ogen net zoals vorige week 
heel mooi. Dus niets houdt jullie tegen om naar De Ceder af te zakken. Alleen is het noodzakelijk om het 
juiste uur in het oog te houden, want zaterdagnacht komt het zomeruur  aankloppen.  
Opletten dus, want 2 uur wordt 3 uur. Dus een uurtje minder slapen en een uurtje “vroeger” opstaan 
om tijdig aan de start te staan!!! 
 

4 tot 12°                      Startuur op zondag –  8u30   N 2/3 Bft 

A-groep  Bergrit van 110 km richting Doornik – start om 8 uur !!!  Rik 

B-groep  bergrit van 79 km richting Oudenaarde  Dirk 

C-groep  Bergrit van 70 km richting Oudenaarde  Ivan 

D-groep  Golvende rit van 58 km richting Oudenaarde  Joris 
 

  Organisaties zaterdag 30 maart... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• Fietstocht Altra Decor: Taverne Sparrenhof, Lostraat 40 – Aalter 

• Gent-Wevelgem Cyclo: Sint-Pauluscollege, Vanackerestraat 16 – Wevelgem 

 

+ zondag 31 maart... 

• E3 Cyclo – Johan Musseeuw: VTI Harelbeke, Stasegemsesteenweg, 40 – Harelbeke 

 

  Clubinfo… 

Ritgegevens & Klassement…  
Off the record...  Alle records werden zowat gebroken afgelopen zondag! Er stonden niet minder dan 92 
sportievelingen aan de start in De Ceder, waaronder 24 “eerstelingen” die voor hun openingsrit stonden. 
Daaronder nieuwkomers Olivier De Baets en Steven Duyck. Ook bij de damesgroep werd een absoluut 
record opgetekend met 21 deelnemers. Dat brengt ons totaal voor dit prille seizoen al op 117 rijders. 
WTC Walter Godefroot heeft letterlijk én figuurlijk de wind in de zeilen dit jaar! 

 

A-groep: 15 deelnemers voor 98 kilometer à 31,6 gemiddeld (429 hm) 

B-groep: 25 deelnemers voor 78 kilometer à 30,8 gemiddeld (396 hm) 

C-groep: 31 deelnemers voor 71 kilometer à 27,7 gemiddeld (340 hm) 

D-groep: 21 deelnemers voor 65 kilometer à 24,2 gemiddeld (246 hm) 

 

Dinsdagritten…  
Met de invoering van het zomeruur gaan traditioneel ook de wekelijkse dinsdagritten van start. Voor de 
geïnteresseerden afspraak dus vanaf dinsdag 2 april. Start om 18 uur aan De Ceder. 

En dit ter zijde... Ghislain Ysebaert tekende zondag voor een prachtig en gevarieerd ritje hier in de 
korte omgeving en werd daarvoor uitvoerig in de bloemetjes gezet. Wie doet hem dit na en schudt ook 
eens een  zondagritje uit zijn kuiten? We vragen niet liever! 
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Climbing for life 

Droom je van een fietsvakantie in 2019? Genieten van de frisse berglucht, van adembenemende 
landschappen, van uitdagende beklimmingen en mythische cols? Climbing for life schotelt dit jaar al deze 
ingrediënten voor tijdens twee heerlijke fietsweekends. 

Van 13 tot 15 juni naar de Italiaanse Alpen in Bormio, Climbing for life – Passo dello Stelvio, waar je 
met de Gavia, Stelvio, Mortirole en de Laghi di Cancano stuk voor stuk prachtige beklimmingen voor 
de wielen geschoven krijgt om op je palmares bij te schrijven. 

Van 29 tot 31 augustus naar de Franse Vogezen, Climbing for life – Belfort, fraaie toertochten met o.a. 
beklimmingen van de Ballon d'Alsace, Col de Hundsbrück, Ballon de Servance en La Planche des 
Belles Filles. In het spoor van het volledige Tourpeloton die daar hun opwachting maken voor de eerste 
bergrit van de Tour de France. Een fietsvakantie met een uitdaging, in een prachtige omgeving en niet ver 
te van huis. Meer info op... http://www.sport.be/climbingforlife/selection/ 

 

  Wistjedatjes... 

Wist je dat...  de A-rijders afgelopen zondag de kleinste groep waren?  
Koentje stelde nochtans alles in het werk op dit aantal op te drijven door 3 
verschillende Godefroot-outfits aan te trekken. Meester-lijk! 

dat kopmannen Mathis en Jasper vader Koen Snaet naar zijn limieten dreven op de 
glooiende wegen rond Nokere? Om het met de woorden van Peter Koelewijn te zeggen: 
“Je wordt ouder papa!” 

en dat de recordopkomst achteraf werd beklonken op het terras van De Ceder?  

Voor het eerst dit seizoen, maar zeker niet voor het laatst. Tot spijt van wie het benijdt! 

 

  Uitsmijter...BK Wielrennen in Gent wordt eerbetoon aan Walter Godefroot 
http://degenschegazette.be/2019/03/22/bk-wielrennen-in-gent-wordt-eerbetoon-aan-walter-godefroot/ 

http://www.bkgent2019.be/prof/nl/ 

 

Het decor van de persconferentie van het BK was café Pallieter, het supporterslokaal van Walter 
Godefroot (75). Walter ging twee keer aan de haal met de titel van Belgisch kampioen,  

in 1965 en 1972.  
 

Daarnaast ook tweevoudig winnaar van de Ronde van 
Vlaanderen en kon hij tien ritten in de Ronde van Frankrijk op 
zijn naam schrijven. Deze overwinningen zijn slechts een greep 
uit zijn imposant palmares. 

 

Deze kassei is terug te vinden aan het standbeeld van Karel Van 
Wijnendaele in de Ronde van Vlaanderenstraat aan de Nieuwe 
Kwaremont….. Toevallig ontdekt vorige week! ..Of zou het toch een foto van Christophe zijn 😉😊 


