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WEEKBERICHT 29 - jaargang 14 – 28.08.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 1 september 2019...  
 
We trekken nu ook een streep onder augustus, congé payé passé, en vatten met de 30e rit de laatste fase 
aan van ons zomerseizoen. Nog 6 ritten te gaan en die proberen we in één keer samen te stellen. Er is dus 
weer werk aan de winkel voor de rittenplanners, maar die zijn intussen ijverig bezig en het overgrote deel 
van het programma is reeds ingevuld. Hieronder alvast het programma voor komende zondag, tenzij 
wegenwerken alsnog roet in het eten komen gooien bij één of andere verkenning. 
 

13 tot 20 gr.               Startuur op zondag –  8u30   W-wind 4 

A-groep  Bergrit van 90 km richting Ronse  Bert M 

B-groep  Bergrit van 87 km richting Frasnes-Lez-Anvaing  Frederik D 

C-groep  Vlakke rit van 80 km richting Beervelde  Ivan DW 

D-groep  Vlakke rit van 77 km richting Aalter (10 bruggenrit)  Joris DW 
 

  Fietsorganisaties zaterdag 31 augustus...   http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 Vriendschapstocht LM-Classic: Sportcentrum Hoge Wal, Guldensporenlaan 34 – Ertvelde 

 Sven Nys Classic: Sven Nys Cycling Center, Balenbergstraatje 11 – Tremelo 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Na enig zoekwerk om de inschrijvingslijsten terug te vinden zijn we uiteindelijk toch tot resultaten 
gekomen omtrent onze 29e rit. We telden in totaal 59 starters, verdeeld over 3 groepen en met flink wat 
hoogtemeters. Na de regenrit van vorige week waren we nu nat van het zweet bij terugkomst. Te warm, 
te koud, te nat, te droog... 't Es altijd wà! Maar niet voor Greet Clauwaert en Frank Rogge, die dapper 
doorfietsen en met het maximum van 29 punten ons WTC-peloton blijven aanvoeren. Joris De Witte 
komt met 28 punten het kortst in hun zog. Ook in het aantal kilometers trekt Frank Rogge de kop 
(2665 km), Geert Schoenmaekers (2260 km) en Filip De Rycke (2225 km) volgen al op respectabele 
afstand. Met z'n allen fietsten we samen fietsen al 140.219 kilometers op de tellertjes. Alle gegevens t/m 
eind augustus zijn terug te vinden op onze website https://www.wtcwaltergodefroot.be/ onder de rubriek 
'ritten'.  

A+B-groep: 25 rijders voor 93 kilometer à 30,5 gemiddeld (788 hm) 

C-groep: 24 rijders voor 83 kilometer à 27,6 gemiddeld (676 hm) 

D-groep: 10 rijders voor 74 kilometer à 22,5 gemiddeld (614 hm) 

 

De D-groep en zijn Roepi-Roepi... 

Gestart als Roepi-Roepi en met een ei in ons broekie, zijn we geëindigd met joepi-joepi! Vijf mannen en 
vijf vrouwen vol enthousiasme aan de start (???), de afwezigen hadden weeral ongelijk. Alle hellingen 
werden aan een goed tempo boven gereden door 9 van de 10 starters, eentje moest er noodgedwongen de 
brui aan geven. Hopelijk zien wij volgende zondag haar naam weer verschijnen op het inschrijvingsblad, 
dan weten we meteen dat ze haar weg teruggevonden heeft. Voor de rest is alles onderweg vlot verlopen. 
De volgwagen had meer last om op alle hellingen boven te geraken, gezien er 2 schapen meereisden naast 
het schaap achter het stuur. Stro was er wel niet aanwezig, maar vervangen door voldoende reservewielen, 
waarvan uiteindelijk geen gebruik diende gemaakt van te worden. Het enige akkefietje van de dag viel 
bovenop Ladeuze te noteren, waar bij één van de dames niet één vijs los zat, maar zowaar twee!!! Dus al 
bij al alweer een geslaagde Roepi-Roepi-rit met 10 klimmetjes en in totaal 614 hoogtemeters. We kijken 
nu al uit naar volgend jaar! (verslag: Joris)  
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  de D-groep met nieuw lid Peter Broucke zowaar een 
circusartiest in de rangen heeft?     Hij kan zijn drinkbus in de lucht laten 
vliegen en na een paar salto's (van de drinkbus uiteraard) die al rijdend 
terug opvangen. Die heeft wellicht jong leren jongleren! 

dat...  kampioene in wording, Greet Clauwaert, zowaar voor de eerste 
keer kennismaakte met de enige echte Molenberg? “Wa veur een vuile 
kasseie és me da?” vroeg ze zich schuddend en schokkend af! 

en dat...  het grote liefde is tussen de A- en de B-rijders, gezien ze nu al 
wekenlang samen op pad trekken op zondag…… 

maar dat je... bij oververhitting het hoofd moet koel houden tijdens een rit 
in tropische omstandigheden? Alle beetjes helpen blijkbaar voor Wim 
Devliegher... 
 

 

  Doordenkertjes... 
 

 Bij de slankheidsclub zijn er drie leden bijgekomen. Maar er zijn er ook drie afgevallen. 

 Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij wordt veel te gemakkelijk door de vingers gezien. 

 Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder. 

 
 

 

  Uitsmijter van de week... 

 
“BIN-Penneman” Astene viert feest op zaterdag 31 aug 2019 

 

Langs deze weg nodig ik jullie graag uit om zaterdagnamiddag eens 
langs te komen op ons buurtfeest. Uiteraard is het de bedoeling om in 
eerste instantie buren en omwonenden te verzamelen, maar iedereen is 
hier van harte welkom om kennis te maken met een rustige 
wijkomgeving. De weergoden zullen ons alvast goedgezind zijn en wij 
zorgen dan ook voor frisse pintjes en warme BBQ-worstjes. Een streepje 
muziek mag ook niet ontbreken natuurlijk! En uiteraard werd ook aan de 
kinderen gedacht met een springkasteel, schminkstand en tekenhoekje. 
Voor elk wat wils dus. Kom gerust eens langs voor een knabbel en een 
babbel in een zonovergoten omgeving, Pennemanstraat – Astene.   

 

https://www.deinzeonline.be/2019/08/bin-penneman-astene-viert-feest-
op-zaterdag-31-augustus-2019/  


