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WEEKBERICHT 17 - jaargang 14 – 05.06.2019 

  Rittenprogramma voor zondag 9 juni 2019...  
Ook deze week zijn we er iets vroeger bij met ons weekbericht omdat onze “eliterenners” woensdag 
vertrekken richting Spanje voor hun fietsvakantie. Langs deze weg willen wij hen uitwuiven en hen nog 
fluks een duwtje in de rug geven voor hun vertrek. Divertirse en la bicicleta! 
We staan trouwens voor een lang en feestelijk weekend van Pinksteren met Vaderdag daar bovenop!                 
Daar zal moeten op geklonken worden na de rit...of misschien toch best op tijd thuis 😊! 
 

 
 

  Fietsorganisaties 8-9-10 juni... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 zaterdag 8 juni 
              * 't Kruiskens Tour: Café 't Kruisken, Kruisken 1 – Adegem 

              * Azalea Fietstochten: Edugo Campus De Brug, Eksaardserijweg 24 – Oostakker 

 zondag 9 juni 
              * Omloop De Wijngaard: Eet- & Praatcafé De Wijngaard, Provicieweg – 82 Herzele 

              * Tilff-Bastogne-Tilff: Country Hall Liège, Allée du Bol d'Air 13 – Angleur 

 maandag 10 juni 
              * Vlaamse Pijl: De Zwalmparel, Sportlaan 1 – Zwalm 

              * Fietstocht Philipinne: Kantine Tennisvereniging, Mosselverkorting 6 – Philipinne (NL) 

 

  Clubinfo… 

Ritgegevens & Klassement…  
Onze Hemelvaartrit – rit 15 – was met 31 deelnemers veruit de minst bezette van dit seizoen.                       
De vijf koplopers geven geen krimp en staan nu al 15 weken op rij aan de start! 

En met  Geert De Blaere toch een nieuwkomer op het appèl (lid in wording?).  

Bij de vrouwen hebben er ondertussen twee – Greet en Sieglinde – de kaap van 1000 kilometer 
overschreden. De rest zal nog wel volgen, maar heeft nog wel een aantal ritten nodig. Bij de mannen zijn 
er al een tiental die boven de 1000 kilometer zitten met leider Frank Rogge ook hier aan kop met 1424 
km op de teller. 

Alle cijfersgegevens t/m eind mei terug te vinden op onze website www.wtcwaltergodefroot.be/ritten. 

A+B+C-groep: 22 rijders voor 93 kilometer à 29,5 gemiddeld (449 hm) 

D-groep: 9 rij(d)sters voor 65 kilometer à 25,5 gemiddeld (93 hm) 

 

En zondag gooiden we er meteen de 16e rit tegenaan. Onze eerste echte sun-shiny-day leverde meteen 82 
fietsende deelnemers op. Ook dit keer met Chris Peers en Roland L'Hoëst weer 2 “nieuwelingen” in 
onze rangen voor hun eerste rit van dit seizoen, alsook een paar niet-leden die zelfs de A-groep 
versterkten. Hierdoor overschrijden we het totaal van 140 actieve fietsers vandejaar! 

A-groep: 19 rijders voor 100 kilometer à 32,9 gemiddeld (490 hm) 

B-groep: 19 rijders voor 107 kilometer à 31,3 gemiddeld (419 hm) 

C-groep: 30 rijders voor   77 kilometer à 29,3 gemiddeld (419 hm) 

D-groep: 14 rijders voor   75 kilometer à 26,2 gemiddeld (139 hm) 
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  Jaarlijkse fietsreis WTC Walter Godefroot... 
Van woensdag 5 juni tot maandag 10 juni gaan onze “subtoppers” weer op hoogtestage en ze fietsen in 4 
etappes van Barcelona naar Carcassonne, dwars door de Pyreneeën. Ze starten vanuit Mataro (40 km 
van Barcelona), via Andorra en fietsen in totaal ongeveer 600 kilometer.                       
 
Wij wensen onze negen dapperen, Rik en Paul Blanchaert, Wim De Vliegher, Koen De Meester, 
Jeroen De Baenst, Jan Verbelen, Stijn Van Puyenbroeck, Jo Clauwaert en Hans Allaert prachtige 
fietsdagen en veel klimgenot toe. Jo Ghyselinck is reeds voor de 5e keer op rij chauffeur van transport, 
en indien nodig bezemwagen. 
 

- Donderdag 06.06.2019 (164 km): vanuit Mataro naar L'Espunyola (nabij Berga). Via kustweg naar Arens de Munt 
over Collsacreu, via Montseny naar Tona, Moià, Oristà naar Prats de Llucanès en via Olvan naar L'Espunyola. 
 

- Vrijdag 07.06.2019 (172 km): vanuit L'Espunyola naar Ordino (Andorra), aar San Llorenc de Morunys, via Tuixent 
en Fornols naar La Seu d'Urgell en via Andorra la Vella naar Ordino met daar als uitsmijter nog de klim naar Arcalis. 
 

- Zaterdag 08.06.2019 (126 km): vanuit Ordino naar Ax-les-Thermes, over de Coll d'Ordino naar Canillo, Soldeu, El 
Pas de la Casa naar Ax-les-Thermes over de Col de Chioula en de Col de Sept Frères aar Niort de Sault en via Fajolle 
over de Col du Pradel terug naar Ax-les-Thermes. 

- Zondag 09.06.2019 (138 km): vanuit Ax-les-Thermes over de Port de Pailhères en Rouze naar Axat, Quillan, 
Couiza, via Veraza en de Col de l'Espinas langs Missègre, Villardebelle, Clermont sur Lauquet, naar Ladern sur 
Lauquet, Villefloure naar de eindbestemming in Carcassonne. 

 

  Wistjedatjes... 
Wist je dat...  het voor Johan tweede keer goede keer werd richting Wetteren, maar het ging nog veel 
verder en om voorbij de 90 km te geraken werd zelfs 4 keer rond éénzelfde rond punt gereden en een 
supplementair tourke door Zottegem gedaan? Alle beetjes helpen, nietwaar! 

Dat... de mannen (A, B + C) een goed compromis vonden voor hun gezamelijke rit?  

Ritlengte van de A's (93 km), golvend parcours voor de B's (449 hm) en perfect tempo voor de C's 
(29,5 km/u)? Iedereen tevreden, iedereen content! 

En dat... er een opmerkelijke “nieuwkomer” aan de start stond afgelopen zondag? Hij werd door velen 
benaderd en aangesproken met... “En ('L) Hoëst Roland?”  Welcom back! 

 

  Waarom?... Daarom!... 

 Waarom draagt een jager zijn pet achterstevoren? Dan denken de konijnen dat hij naar huis gaat! 

 Waarom kan een boom niet voetballen? Omdat hij geschorst is! 

 Waarom kan een pittazaak gesloten zijn? Durumstandigheden! 

 

  Uitsmijter... 

 

 

 
 En Hanske is er helemaal klaar voor...  

 Fietsvakantie Barcelona – Carcassonne... 

 Catalunya, here he comes! 

 

 
    

                       (foto met Thebaanse trompet -  Bloedprocessie Brugge) 


