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WEEKBERICHT 36 - jaargang 14 – 16.10.2019 

 

  't Is weer voorbij die mooie zomer...  
 
Met onze 36e rit kwam een einde aan ons 14e zomerseizoen onder de noemer 'WTC Walter 
Godefroot'. Dat onze club de grootste is bewees de opkomst voor onze afsluiter. Met 71 fietsende 
deelnemers werden onze verwachtingen ingelost (of zelfs overtroffen). Op de afsluitende – en fel 
gesmaakte – receptie werd dat aantal zelfs nog een stuk opgevoerd. Bij deze bedanken wij de clubkas 
om de slotrit financieel te ondersteunen, bedanken wij Frank Rogge voor de sponsoring van de receptie 
en bedanken wij de helpende handen om één en ander in goede banen te leiden.  
Merci, 't was in orde! En het ganse seizoen is mooi geweest. De riem gaat er af!  
 
Alhoewel... we gaan nog door tot en met onze VTT-organisatie. 
En ook op zaterdag en zondag kan er nog  worden samen gereden, zoals jullie hieronder kunnen merken. 
De conditie op peil houden noemt dat dan, want... RUST ROEST !!! 
 

 Startuur zondag 20 oktober –  9 uur   

  Winterrit 
Verkenning Cyclo tocht VTT-organisatie 

50 golvende kilometers 
o.l.v. Joris (en Nico) 

  

 

  VTT-organisaties 19 & 20 oktober... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 19 okt. >Husdine VTT & Cyclo: Centrum Bergenmeers, Koedreef 7 – Destelbergen 

 20 okt. > De Burcht VTT: Gemeentelijk SC St. Rochus, Sint-Rochusstraat 32 – Herzele 

 

Martin Pauwels laat weten dat hij doorgaans 's zaterdags deelneemt aan de wekelijkse VTT-
organisaties. Start om 9 uur ter plaatse op de startlocatie voor wie samen met hem het veld in wil 
fietsen. Bepaalde afspraken kunnen eventueel met Martin ook telefonisch worden gemaakt, of via 
WhatsApp. Of eventueel algemeen via de facebookpagina van onze club. 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Onze 36e en laatste rit werd qua opkomst met 71 deelnemers een groot succes. De formule met ontbijt, 
rit en receptie met broodjes slaat ook wel aan en werd door iedereen gesmaakt. Figuurlijk én letterlijk.  

In totaal beklommen dit jaar 149 aangesloten leden de fiets, 123 mannen en 26 vrouwen. Op naar een 
nieuwe mijlpaal. Volgend jaar willen we de kaap van 150 overschrijden!  

Afsluitende rit: 71 rijders voor 52 kilometer à 28,6 gemiddeld (120 hm) 
https://www.facebook.com/johan.deweirdt/videos/10215013263948958/  

 

De kampioenen en de podium plaatsen zijn nu officieel gekend en de betrokkenen zullen worden 
gelauwerd op ons jaarlijks souper van zaterdag 23 november in D'Hulhaege (Kasteel Ten Bosse). 
Proficiat aan de laureaten, met toch wel een speciale vermelding voor onze kampioene bij de  
vrouwen, Greet Clauwaert, die het maximum van de punten behaalde in geen enkele rit miste !!! 

 

1. Lieven Janssens 35 punten  1. Greet Clauwaert 37 punten 

    Frank Rogge 35 punten  2. Sieglinde David 33 punten 

3. Joris De Witte 34 punten  3. Sofie Vandervennet 32 punten  
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VTT Versele-Laga Classic...  
De voorbereidingen voor onze VTT-organisatie van 9 november zijn in 
volle gang. Aangezien wij de grootste club zijn hopen wij dan ook op veel 
helpende handen te kunnen rekenen in aanloop naar onze VTT en uiteraard 
ook op de dag zelf. Joris laat weten dat het uitpijlen van het parcours 
gebeurt op zaterdag 2 november en zondag 3 november. Al diegenen die 
bereidt zijn een handje toe te steken die dagen zijn welkom om 9 uur aan De 
Ceder. Een mooie gelegenheid om op die manier kennis te maken met het 
parcours en ondertussen alle wegen en paden van de nodige pijltjes te 
voorzien. Vele handen maken het werk lichter en aangenamer. Uit ervaring 
weten we dat dit met een grote groep een leuke en PIJL-snelle bezigheid is. 

 

  Wistjedatjes... 
Wist je dat...  Koen(tje) De Meester net te laat was om op het statige groepsportret te figureren voor 
de start van de slotrit?  

dat...  de eindspurt onder de kampioenen met verve gewonnen werd door Greet?  

Goed gepiloteerd door enkele slimme mannen... stond Frank(ske) niet eens op de finishfoto! Dan toch 
een kleine inzinking aan het einde van het seizoen? 

en dat...  de drank meer dan ça-va was op de afsluitende receptie? Pro-mille fois merci daarvoor... 
maar we waren wel met de fiets, hé! Gelukkig voor sommigen onder ons... 

 

  Het “zei” gezegd... 

 Op een feestje vraagt de ene vrouw aan de andere: “Draag jij je trouwring niet aan de verkeerde 
vinger?”   “Klopt,” antwoordt zij, “Ik ben dan ook met de verkeerde man getrouwd.” 

 Daarjuist kwam den baas bij mij. “Waar was je... 'k Heb je heel den dag gezocht?” Ik zei: “Ja, 
baas... goede werkmensen zijn moeilijk te vinden!”  

 Mijn vrouw is sinds 1 week verdwenen. De politie zegt dat ik mij aan het ergste moet 
verwachten... Ik voel het... ze gaat terugkomen! 

  Uitsmijter van de week... 

 


