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WEEKBERICHT 8 - jaargang 14 – 03.04.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 7 april 2019... 
 
We staan voor een belangrijk weekend, in het teken van de Ronde van Vlaanderen. Zowel op 
zaterdag als zondag worden de Vlaamse heuvel(tje)s overstelpt met fietsgeweld. Ook bij ons 
staat zondag ( A’s en C’s) in het teken van Vlaanderens Mooiste en ook 'We Ride Flanders' en 
willen een beetje de sfeer opsnuiven van het grote werk, door een 30-tal km het parcours te 
volgen...  We wensen dan ook aan iedereen dit weekend veel fietsplezier toe op Vlaamse wegen. 
 

6 tot 14°                      Startuur op zondag –  8u30   O – 2/3 Bf 

A groep  Sfeerritje Ronde van Vlaanderen – 85 km   Johan 

B groep  Vlakke rit Tielt - Ardooie - Koolskamp  Frederik  

C-groep  Vlakke rit deels over aanloop R.V.V. – 75 km  Filip Dh. 

D-groep  Vlakke rit van 65 km richting Tielt  Joris 
 

  Organisaties zaterdag 6 april... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• We Ride Flanders – RVV Cyclo: Sint-Michielskaai – Antwerpen 

           Qubus, Lindestraat – Oudenaarde 

• In memoriam Roger Van Severen: Dienstencentrum, Kerkham 3 – Destelbergen 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  

Onze 5e rit bracht “slechts” 64 deelnemers aan de start. Met Hans, Rik, Thierry en Lorenz 
was er schoon volk aanwezig voor hun eerste rit. Dit quartet brengt ons seizoenstotaal 
ondertussen op 121 rijders.  

Onze statistische medewerker, Kristof Cornelis, maakte met het afsluiten van de maand maart 
een eerste klassement op. Hij behoort zelf tot het kransje van 21 leiders met het maximum van 
5 ritten achter hun naam, waaronder niet minder dan 6 vrouwen (G-reet, Ellen, Lore, Sabine, 
Sofie en Stefanie). Mooi toch! 

Frank Rogge (wie anders!) en Ruben Dernau (een nieuwkomer) hebben met 471 de meeste 
kilometers achter hun naam. Ook de dameskampioene, Lore Eggermont, leidt op dat vlak de 
dans met 340 afgelegde kilometers. 

Alle cijfergegevens (klassement, afgelegde kilometers, vergelijkende statistieken) zijn terug te 
vinden op onze website onder ritten... https://www.wtcwaltergodefroot.be/ritten/  

 

A-groep: 11 rijders voor 108 kilometer à 30,5 gemiddeld (451 hm) 

B-groep: 19 rijders voor   82 kilometer à 28,8 gemiddeld (607 hm) 

C-groep: 21 rijders voor   72 kilometer à 25,8 gemiddeld (526 hm) 

D-groep: 13 rijders voor   57 kilometer à 23,1 gemiddeld (365 hm) 
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  Wistjedatjes... 

 

Wist je dat...  de A-rijders 50 kilometer richting Doornik reden 
om de Mont-Saint-Aubert te beklimmen, maar er niet op mochten 
wegens rally-activiteiten?  

Volgende keer best eerst eens checken! 

En dat ook wij fervente Woutfans in ons ledenbestand hebben? 
Wat anders gedacht van deze jongeman in Godefroot outfit op de 
Patersberg in de E3-prijs? De Mathias-passie! 

En ook dat met de invoering van het zomeruur de dinsdagrijders 
zich weer op gang hebben getrokken? Wellicht ook tijd voor De 
Wachtzaal om hun sluitingsuur aan te passen... 

 

  Vragen staat vrij... 

 

Een getrouwd stel ligt op het strand. Vraagt de vrouw plots: “Als ik dood ben zou je dan 
hertrouwen?” Zegt hij: “Nee, ik ben gelukkig getrouwd.” Zij weer: “Maar het huwelijk bevalt je 
dus wel. Waarom zou je niet hertrouwen?” “OK” zegt hij: “In dat geval zal ik hertrouwen.” “Ga 
je dan ook in ons huis blijven wonen en in ons bed slapen?” vraagt zij hierop. “Ja, natuurlijk. 
Waar anders?” En zij blijft maar vragen: “En ga je dan ook zoals wij, samen fietsen op 
zondagmorgen?” “Ja, en dezelfde ritjes zelfs, die wij samen maken.” En zij weer: “En mag ze 
dan op mijn fiets rijden?”  

Waarop hij dit keer negatief reageert: “Nee... jouw frame is te klein!”……. 

 

  Uitsmijter van de week... 

Stemmenimitator Glen Dekeyser slaat weer toe.  

Wie wint volgens de kenners zondag de Ronde van Vlaanderen? 

 
    https://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/glenn-imiteert-van-der-poel-

benoot-stybar-van-avermaet-sagan-en-philippe/video-embedded-368297.html   
 

 


