
                   

  

WTC Walter Godefroot vzw, Casselrijlaan 22, 9800 Deinze                    Licentie WBV: 72006007   

Rekeningnr: BE52 0015 4672 4109 (GEBABEBB)                        http://www.wtcwaltergodefroot.be 

 

 

WEEKBERICHT 22 - jaargang 14 – 10.07.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 14 juli 2019...  
 
Fietsen in de ochtendstond heeft goud in de mond... en in de benen! Onze eerste julirit ging in alle 
geledingen in gestrekte draf en over een respectabel aantal kilometers. Zondag zal dat niet anders zijn. 
Toch zeker wat dat laatste betreft! We gaan met z'n allen de Muur doen. Giesbèrgen, here we come! 
Wie krijgt na afloop de bolletjestrui over de schouders getrokken? Toch even een kleine toelichting!      
De damesgroep start om 8 uur, kwestie van op tijd terug te zijn, want ze beloven opnieuw terrasweer.  
B en C gaan samen op pad, aan een gepast tempo weliswaar, maar reken er toch maar op dat er wel wat 
hoogtemeters en flink wat kilometers aan te pas komen.  
 

14 – 22°                      Startuur op zondag –  8u30   N-wind (4 Bft) 

A-groep  Bergrit van 100 km richting Geraardsbergen/Muur  Paul 

B+C-groep  Bergrit van 93 km richting Geraardsbergen/Muur 
aangepast tempo 

 Dirk 

D-groep  Bergrit van 93 km richting Muur - start om 8 uur !!! 
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/6408766/racefietsroute/muur-dames 

 Trui 

 

  Fietsorganisaties zaterdag 13 juli... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 Bultjesfietstocht: Praatcafé De Matroos, Magerstraat 13 – Heusden 

 Ledeganck Fietstochten LM Classic: Sportpark, Burg.L.Pussemierstraat 157 – Eeklo 

 3e James Vanlandschoot Classic: O.C. Gemeenteplein, Rijksweg 214 – Wielsbeke 

 

  De Waregemse Gordel... zondag 14 juli 
 

Weliswaar in West-Vlaanderen (net zoals de James Vanlandschoot Classic), maar evenmin niet ver van 
huis, gaat zondag 14 juli de “Waregemse Gordel” door. Dit evenement voor het goede doel start op het 
Boekenplein met verschillende fiets- en wandelroutes vanuit Waregem naar Zulte, Tielt, Ruiselede en 
terug, met verschillende bevoorradingsposten.  
Wie interesse zou hebben vindt alles terug op de website https://waregemsegordel.be/  

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Voor onze 21e rit gingen we met 62 Godefrootjes de baan op. De C's staken zowaar de B's naar de kroon 
wat het aantal kilometers betrof. Keiko (Tatsuhira) fietste zich dan weer bij de dames in de kijker met 
haar eerste optreden van dit seizoen.  

 

A-groep: 15 rijders voor 104 kilometer à 33,8 gemiddeld (349 hm) 

B-groep: 12 rijders voor   89 kilometer à 32,1 gemiddeld (439 hm) 

C-groep: 20 rijders voor   91 kilometer à 29,3 gemiddeld (476 hm) 

D-groep: 15 rijders voor  78 kilometer à 27,3 gemiddeld (155 hm) 
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Rit van de Burgemeester…  
Er zijn heel wat foto's terug te vinden van de 'Rit van de Burgemeester' van twee weken terug. Onze club 
kwam trouwens nadrukkelijk in beeld... Terug te vinden op onze facebookpagina WTC Walter Godefroot 
of klik gewoon op de link hieronder. 
https://www.flickr.com/photos/140173209@N06/albums/72157709376483282?fbclid=IwAR05O71rPYLR68U7M8fCH2SZ9JaIpA
X-40Ha4XRf3FhT41wmb2p8XFwYAlQ   

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  één van onze smurfen, ook Smurf genoemd, zondag in het naar huis rijden los door de 
nieuwe rode lichten smurfte in Kruishoutem? Dit onder het oog van de B-smurfers die netjes wachtten op 
groen! Kleurenblind, smurf Chris? 

dat... Koen (Vanwalle) liever toerkes doet met den hond dan met de fiets? Daarom niet minder leuk... 
maar vooral minder lastig! 

en dat...  ook de dinsdagrijders de smaak ondertussen helemaal te pakken hebben, niet alleen wat het 
aantal kilometers betreft, maar ook bij de “débriefing” achteraf in de Wachtzaal? In zoverre zelfs dat er 
nu al 75 cl. flessen besteld en gedronken worden... 

 

  Kort gezegd... 
 

 De enige dates die ik nog heb zijn updates! 

 Een vrouw zonder kont, daar is ook geen reet aan! 

 Bij problemen drink je toch gewoon oploskoffie? 

 

  Uitsmijter... 
 

Met voor iedereen de Muur van Geraardsbergen op het programma komende zondag willen we jullie deze 
niet onthouden... Het toppunt van een muur beklimmen? 

  


