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WEEKBERICHT 13 - jaargang 14 – 08.05.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 12 mei 2019...  
 
Zondag zijn we aan de 12e rit toe. We zullen een tandje moeten bijsteken om tijdig terug te zijn, want 
thuis wacht... Moederkesdag! Gedistingeerde gentlemen's als we zijn willen we deze feestdag niet laten 
voorbijgaan en moeder de vrouw niet teleurstellen. Tijdig thuis zijn is dan ook de boodschap! Of anders... 
misschien je vrouw uitnodigen naar De Ceder om ze daar al eens te trakteren na de rit? Je weet maar nooit 
wat dit kan opleveren om in de toekomst eens wat langer te mogen nablijven. Of misschien een voorstel 
naar het bestuur toe om onze (fietsende) dames een “recuperatiedrankje” aan te bieden na de rit n.a.v. 
Moederdag... En wie weet kunnen wij – mannen – daar mee van profiteren! Maar eerst samen uit op de 
fiets. En wonder boven wonder... het wordt tegen zondag droog en zonniger. Ongelooflijk! 
 

5 – 16°                        Startuur op zondag –  8u30   N – 3 Bft 

A-groep  Vlakke rit van 90 km richting Torhout  Eric 

B-groep  Golvende rit van 85 km richting Aarsele/Eine  Patrick 

C-groep  Licht golvende rit van 80 km richting St.-L.-Houtem  Ivan 

D-groep  Licht golvende rit van 73 km richting Munte  Joris 
 

  Organisaties zaterdag 11 mei... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• Omloop der Schelde- & Zwalmstreek: KTA-Gito, Potaardeberg 59 – Merelbeke 

• Rondom het Meestjesland: Café De Pluim, Koning Albertstraat 15 – Oosteeklo 

• Grinta Challenge: Tournai Expo Kain, Rue du Follet 2B – Kain 

          

+ zondag 12 mei: 
         • Greg Van Avermaet Classic: Sporthal De Warande, Warandelaan 14B – Wetteren 

 

  Clubinfo… 

Ritgegevens & Klassement…  
Vooraleer over te gaan tot de orde van de (zon)dag toch even deze rechtzetting. Bij het overzicht van de 
1 mei rit sloop er een (klein?) foutje wat het gemiddelde van de dames betrof. Ze haspelden de 68 
vlakke kilometer af in een deftig gemiddelde van 26,2 (en niet tegen het “slakkengangetje” van 22,2 zoals 
abusievelijk vermeld). Ere aan wie ere toekomt. Mijn excuses, dames! 

Overigens, alle details i.v.m. de ritten, het klassement en andere vergelijkende overzichten tot en met eind 
april zijn terug te vinden op onze website https://www.wtcwaltergodefroot.be/ritten/  

 

En dan nu de enig juiste gegevens van de 11e rit van afgelopen zondag. We waren met 62 
rouleurs/rouleuses die regen, wind en hagel trotseerden. De ene groep al wat meer dan de andere 
weliswaar, naargelang de plaats(en) des onheils. Ook deze keer met Pieterjan Rynwalt en Piet De Block 
twee nieuwe gezichten aan de start. Maar ook een afhaker in de kopgroep, Koen Snaet, waardoor nu 
nog 5 leiders overblijven met het maximum aantal ritten. 

 

A-groep: 15 rijders voor 104 kilometer à 31,7 gemiddeld (173 hm) 

B-groep: 16 rijders voor   86 kilometer à 29,9 gemiddeld (414 hm) 

C-groep: 19 rijders voor   77 kilometer à 28,1 gemiddeld (262 hm) 

D-groep: 12 rijders voor   65 kilometer à 24,9 gemiddeld (173 hm) 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  Willy op de Dag van de Arbeid onverwachts een arbeidsintensief ritje uit zijn benen 
schudde met 625 hoogtemeters. Een socialistisch trekje wellicht... 

dat beer Bert net op tijd de goede conditie heeft herwonnen om bij de C-
groep de kop te nemen? In die mate zelfs dat tijdens de rit meerdere 
nieuwe (kop)gezellen moet vinden om samen met hem het voortouw te 
nemen? En hierbij laten vrouwen als Debora, Sieglinde, Ria of Lore zich 
niet kennen! 

en dat er weer eentje moest opvallen tijdens de Etixx Classic. Om geen 
roze olifantjes te zien sloeg hij bij aankomst nog vlug een barreke 
achterover! Kwestie van nadien niet 't Kindt van de rekening te zijn... 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Als afsluiter van deze week geven we met veel respect onderstaande prachtprestatie door van Yves 
Depoortere van zijn verreden “epische rit” in Kluisbergen. Wij buigen deemoedig het hoofd !!! 

 

 
 

 

En dat er binnen onze club ook baankapiteins zijn,  

die er nooit genoeg van krijgen, 

  

en niet alleen op zondag,  

 

maar ook tijdens de week het niet kunnen laten   

om begeleider te spelen….. 
 

 

  

 

 (Foto begeleiding Astene school) 

 


