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WEEKBERICHT 21 - jaargang 14 – 03.07.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 7 juli 2019...  
 
De laatste weken van juni reden we een paar keer “op verplaatsing”, maar nu we de vakantiemaanden 
induiken hervatten we onze gewone routine. Normale zondagse “Cederritten” vanuit onze vaste 
uitvalsbasis. Al zullen er weer veel op uittrekken voor een deugddoende vakantie in binnen- of 
buitenland. Wij wensen hen een paar zorgeloze weken om de batterijen weer op te laden.  
 
De thuisblijvers kunnen op zondag verder en hun batterijen daarentegen laten leeglopen op de fiets. 
Samen met jullie juli in! 
 

12 tot 23°                  Startuur op zondag –  8u30   NW-wind (3 Bft) 

A-groep  Licht golvend rit van 95 km richting Avelgem  Luc Verkinderen 

B-groep  Golvende rit van 88 km  rond de Kluisberg...  Dirk Den Blauwen 

C-groep  Licht golvende rit van 80 km richting Sint-Denijs  Martin Pauwels 

D-groep  Vlakke rit van 80 omgeving Lotenhulle  Charlotte Pieters 

 

  Fietsorganisaties zaterdag 6 juli... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 3e Flabbaert Cycling Tour: Sporthal Flabbaert, Prinsengoeddreef 33 – Knesselare 

 Boekeltocht: WIK Boekel, Boekelbaan z/n – Sint-Blasius-Boekel 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement… 
 De 20e rit zette in totaal 55 sportievelingen op de fiets, 12 man (en 1 vrouw) met een ritje vanuit De 
Ceder, en 43 stuks bij de “Rit van de Burgemeester”. 

 

Cederrit: 12 rijders voor 96 kilometer à 31,3 gemiddeld 

 

Rit van de Burgemeester: 43 rijders over 3 groepen voor 82 kilometer...  

à 30,4 gemiddeld, à 26,8 gemiddeld, à 25,2 gemiddeld 

 

Na 20 ritten tellen we nog steeds 4 leiders met het maximum van de ritten. Greet Clauwaert voert het 
kwartet aan met Willy Goeteyn, Lieven Janssens en Frank Rogge in haar zog. In totaal zitten we nu al 
aan 143 actieve leden met minstens 1 rit achter hun naam, 119 mannen en 24 vrouwen. Ook deze week 
met Peter Van Landschoot weer een “eersteling” aan de start. 

 

Frank Rogge haspelde met 1882 km nog steeds het meeste zondagkilometers af, gevolgd door Willy 
Goeteyn (1719 km) en Filip De Rycke (1666 km). Bij de dames heeft Greet Clauwaert nog het meeste 
kilometers (1425 km) op de teller, maar Sieglinde David (1410 km) zit haar ondertussen kort op de 
hielen. Met zijn allen reden we ondertussen over de 20 ritten niet minder dan 104.441 km !!! 

 

Al deze klassements- en andere gegevens die Kristof Cornelis netjes in kaart brengt zijn terug te 
vinden op onze website https://www.wtcwaltergodefroot.be/ritten.  
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  kampioen en klassementsleider Frankske Rogge tijdens de Rit van de Burgemeester in de 
gracht is moeten rijden om een valpartij te vermijden? Een kunststukje! 

dat... Greet De Bruecker lek reed en geholpen werd door de neutrale volgwagen? Als een volleerde 
prof kwam ze daarna alleen terug bij de groep in het zog van de volgwagen! Knap stukje fietswerk! 

en dat...  de 12 thuisrijders om 8u30 eenzaam en verlaten op weg moesten voor hun ritje “to the Moen 
and back”? Ze hadden “back on the noon” wel plaats zat op het zonnige terras van De Ceder na de rit... 

 

  Wat een scheet is voor een werkman... 
 

… is voor de weerman een wind 

… is voor de baron een edelgas 

… is voor de journalist een vals gerucht  

… is voor de piloot eentje laten vliegen 

… en is voor de pastoor achterklap. 

 

  Prestatie van de week... 
 

Piet De Block is één van onze rijdende leden en zorgde afgelopen weekend voor een knappe 
sportprestatie. Hij heeft namelijk de Mont Ventoux eerst opgelopen en nadien op gefietst  
(VELOOOP)… Een serieuze prestatie met knappe tijden!  PROFICIAT PIET !! 

 

Mont Ventoux: “veloop tegen reuma” 

 Looptijd: 2h39min17sec  

 Fietstijd: 1h41min43sec 

    Totaal: 4h21min  

https://www.facebook.com/Mont-Ventoux-veloop-tegen-reuma-460969787998875/?ti=as 

 

             Lopen, Fietsen …. Zwemmen was daar blijkbaar te moeilijk …. 

 


