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WEEKBERICHT 27 - jaargang 14 – 14.08.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 18 augustus 2019...  
 
We staan voor een belangrijke week met donderdag de familiefietstocht op het programma en zondag 
gooien we er dan rit 28 tegenaan. Er vallen dus belangrijke – zelfs dubbele punten - te verdienen de 
komende dagen!  
 

15 – 21°                       Startuur op zondag –  8u30   ZW – 4 Bft 

A-groep  Golvende rit van 105 km richting Kortrijk/Bossuit  Johan 

B-groep  Vlakke rit van 90 km richting...??... (of samen met A?)  ?? 

C-groep  Bergrit van 80 km richting Michelbeke  Ivan 

D-groep  Bergrit “Roepi-Roepi”van 75 km richting Berg Ten Houte  Joris 
 

  Fietsorganisaties zaterdag 17 augustus... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 Memorial Tom Simpson: Loods 25 – GRSV, Vissersdijk 1 – Gent 

 Memorial Romain Vercauter: Sporthal Assenede, Kapellestraat 4 – Assenede 

 Géants des Ardennes: Country Hall Liège, Allée du Bol d'Air 13 – Angleur 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Tijdens onze 26e rit trokken we met 58 mannen en vrouwen de baan op. Francis Gevaert waagde het 
erop om de smaak te komen proeven bij onze snelste mannen. Bij de D-groep sloot Peter Broeckx aan 
voor een eerste verkenningsrit bij onze club en is meteen ook lid geworden, welkom Peter!.                       
Door de afwezigheid van Lieven Janssens (met vakantie) blijven er nu nog twee sterkhouders over met 
het maximum van de ritten. Greet Clauwaert en Frank Rogge steken alweer de hand uit naar de 
kampioenstitel. 

  

A+B-groep: 23 rijders voor 88 kilometer à 33,3 gemiddeld (455 hm) 

C-groep: 23 rijders voor 87 kilometer à 30,6 gemiddeld (189 hm) 

D-groep: 12 rijders voor 74 kilometer à 24,6 gemiddeld (167 hm) 

 

Familiefietstocht…  
107 deelnemers zijn ingeschreven voor onze familiefietstocht en middagbarbeçue. Nu nog de 
weergoden meekrijgen en we gaan alweer een mooie feestdag van 15 augustus tegemoet. 

Samenkomst De Ceder 

Verzamelen/Vertrek 9u30 

Traject  35 km 

Tussenstop  10u45-11u30 

 Aankomst  12u45 

Eindstation  Ter Wilgen 

Receptie + BBQ 12u45 uur 

Weersvooruitzichten 19° – W 4 – wisselvallig 

 

 



                   

  

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

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

 

 

 

  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  de jeugd aan de macht komt bij WTC Walter Godefroot? Jarno Rogge (16 j.) nam een 
flink stuk kopwerk voor zijn rekening bij de A-B groep en Jonas Rogge (14 j.) nam bij de C-groep het 
eerste deel van de rit voor zijn rekening. Al waren ze toch wel content toen ze werden afgelost... 

dat...  Joris alweer een nieuwkomer op sleeptouw nam in zijn vrouwenpeloton? Niet zonder hem erop te 
wijzen dat hij in de toekomst een helm moet dragen als hij wil meerijden. Plichtbewuste man! 

en dat... met onze familiefietstocht ook klassementspunten te verdienen vallen, maar ook en vooral 
goede punten? Dit voor al diegenen die thuis zo af en toe eens in het krijt komen te staan en in min 
gaan... 

 

  Mannen... 
 

 Mannen, wees blij dat vrouwen alleen koude voeten hebben.  

Als ze koude dijen zouden hebben had je misschien om de haverklap een oorontsteking! 

 Mannen, ze zeggen dat je tong de sterkste spier is van je lichaam.  

Al eens gevochten met een vrouw? 

 Mannen, ze zeggen dat de liefde bedrijven een mens langer laat leven.  

Je kan je dus onsterfelijk maken! 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

                         

 

 

 

  Verlof uit en...  
    


