
                   

  

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

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

 

 

WEEKBERICHT 35 - jaargang 14 – 09.10.2019 

 

  Rittenprogramma voor zondag 13 oktober 2019...  
 
't Is weer voorbij die mooie zomer... Al een paar weken zelfs! Zondag staan we voor onze 36e en laatste 
rit, maar de weergoden beloven beterschap. Ze voorzien ons een zachte en droge voormiddag en de regen 
wordt opgespaard voor in de late namiddag of avonduren. Dit keer geen excuses dus om er bij te zijn. 
Jullie laatste kans! We hebben trouwens een mooi programma in petto met een ontbijt, het slotritje (ons 
aangeboden door Jo & Colettte) en natuurlijk de afsluitende receptie met bekendmaking van de 
kampioenen. Hieronder nog eens een duidelijk overzicht van ons slotgebeuren……Kom op! Zondag 
verwachten we jullie nog eens in groten getale op de fiets en zijn de laatste (dubbele) punten te verdienen! 
 

Start zondag om 8u15 met ontbijt en kampioenenhulde   

  Vanaf 8u15 inschrijvingen en ontvangst met ontbijt tot 9 uur 
9u à 9u15: gezamenlijke slotrit van 45 km 

Afsluitende receptie vanaf 11 uur in De Ceder 
Dubbele punten te verdienen (rit + receptie) 

  

  Temperatuur: 13 tot 22°         zacht & droog         weinig neerslagkans            Z-wind 3 bft   

 

  Fietsorganisaties zaterdag 12 oktober... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 Omloop der Scheldestreek: KTA GITO, Potaardeberg 59 – Merelbeke 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Ook onze voorlaatste rit viel in het water en weer kregen we 13 regenrijders aan de start.                       
De waterkiekens van dienst: Johan De Weirdt, Joris De Witte, Wim Devliegher, Marnix Dhondt, Kurt 
Goeman, Kenneth Goossens, Lieven Janssens, Luc Lemarcq, Martin Pauwels, Frank Rogge, Kurt Sierens, 
Greet Clauwaert en Sabine Maebe. 

Gezamelijke rit: 13 rijders voor 65 kilometer à 28,3 gemiddeld 

215 hoogtemeters – neerslag(milli)meters niet gekend 

De kampioenen zijn zo goed als gekend. Bij de mannen kunnen er in theorie wel nog 5 kampioen 
worden en 8 rijders komen nog in aanmerking voor het volledige podium.  

Bij de vrouwen is de kampioene en het podium gekend. Enkel plaats 2 en 3 kan nog wisselen. 
 

Mannen    Vrouwen 

Lieven Janssens  33 punten  Greet Clauwaert 35 punten 

Frank Rogge  33punten  Sieglinde David 31 punten 

Joris De Witte  32 punten  Sofie Vandervennet 30 punten 

Marnix Dhondt  31 punten 

Martin Pauwels  31 punten 

Geert Schoenmaekers 30 punten  

Filip De Rycke  29 punten 

Dirk Den Blauwen   29 punten
 _________________________________________ 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  voor de derde keer dit jaar we met een echte regenrit werden geconfronteerd en voor de 
derde keer 13 flandriëns aan de start stonden? Opmerkelijk toch wel! 

dat...  we voor het eerst dit seizoen slechts 2 dames aan de start kregen? De vorige regenritten kwamen 4 
en 5 dames aan de start.  

en dat...  ondanks het slechte weer een paar dapperen er achteraf nog een uurtje bij deden?                      
Kwestie van aan hun (regen)kilometers te komen, nietwaar Joris…. 

 

  Vraag en antwoord... 
 

 Wat is “vals plat”? Een ingehouden buik! 

 Zij vroeg om het gat dicht te rijden. Hij knikte en zei: “Met of zonder condoom?” 

 Waarom zie je steeds meer steps in het straatbeeld? Omdat de mensen tegenwoordig sneller de 
pedalen kwijt geraken! 

 

  WTC Walter Godefroot de wereld rond... 
 

Lieve, Jan en Xavier vertoeven momenteel in het zonnige 
Mojacar.  

 

'We are so dsjaloes' als we hen daar zo zien staan in 
zomeroutfit!  

 

Laatstgenoemde houdt ook daar onze clubkleuren in ere... 
al mocht hij wel omgewisseld hebben van kousjes met 
Jan... 

 

 


