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WEEKBERICHT 37 - jaargang 14 – 23.10.2019 

 

  Wintermodus...  
 
Na een geslaagd - maar alweer veel te snel voorbijgegaan (of eerder voorbijgefietst) – zomerseizoen 
nemen we even de tijd om iedereen te bedanken die zijn steentje bijdroeg om alles zo vlekkeloos als 
mogelijk te laten verlopen. Hier wat lager zetten we graag de voornaamste rittenplanners en chauffeurs 
eventjes in de kijker. En als we volgers nodig hebben moeten er ook volgwagens ter beschikking staan en 
daarom ook langs deze weg een dankwoordje aan onze voorzitter en de verantwoordelijken van De 
Ceder om wekelijks de auto('s) ter beschikking te stellen. Bedankt! De volgwagens mogen even op stal 
nu, maar daarom hoeft de fiets nog niet te worden opgeborgen. Wie de conditie wil onderhouden en het 
wintervet onder controle wil houden kan nog altijd terecht aan De Ceder op zondagmorgen. 
 

 Startuur zondag 27 oktober –  9 uur   

  Winterritten 
aangepast tempo – aangepaste kilometers 

afspraken ter plaatse 

  

 

  VTT-organisaties 26 & 27 oktober... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 26 okt. > geen organisatie in Oost-Vlaanderen 

 27 okt. > Dwars door de Lembeekse bossen: Sportpark, Burg. L. Pussemierstr. 157 – Eeklo 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
De komende weken geven we jullie graag nog wat cijfer- en ritgegevens mee van het voorbije seizoen. 
Maar alvorens dit te doen willen we hier onze gedreven rittenplanners en bereidwillige chauffeurs 
bedanken die wekelijks in de bres sprongen om ons zorgeloos te laten fietsen op zondagvoormiddag.  

De voornaamste rittenplanners...   De bereidwillig(st)e chauffeurs... 

D-groep >  Joris De Witte 23 ritten  Eddy De Ghein     >  27 autoritten 

C-groep >  Ivan De Weirdt 17 ritten  Patrick De Rouck >  25 autoritten 

B-groep >  Dirk Den Blauwen 10 ritten  Michel Van Houte >  12 autoritten 

A-groep >  Johan De Weirdt   8 ritten  Denis Claus           >  10 autoritten 

 

VTT Versele-Laga Classic...  
De taakverdeling van vorig jaar werd van onder het stof gehaald en Willy is volop 
bezig om alles te hernieuwen en de vacante plaatsen in te vullen. Wij hopen dat 
iedereen zo goed als mogelijk zijn taak ook dit jaar weer opneemt. Nieuwkomers 
zijn uiteraard ook altijd welkom en zullen met veel plezier links of rechts worden 
ingepast. Reacties graag via mail aan willy.goeteyn@telenet.be. 

Ook wat het uitpijlen betreft komen Willy en Joris graag te weten wie er allemaal 
aanwezig zal zijn om op zaterdag en zondag 2 en 3 november het gros van het 
werk te helpen verrichten. Ook hier graag reactie aan willy.goeteyn@telenet.be. 
In tegenstelling tot wat vorige week vermeld afspraak om 8u30 (en niet om 9 uur) 
op de parking van De Ceder, voorzien van rugzak en nijptang. 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  het eerste weekend na onze seizoensfinale een heel pak van onze leden niet hebben 
stilgezeten? De ene op een al sportievere manier dan de andere weliswaar... 

… Joris en 8 anderen kozen zondagmorgen toch weer voor de fiets met een verkenningsritje van 50 
kilometer over de glooiende wegen van onze cyclo-tocht in het kader van de VTT Versele-Laga. Sterk! 

… De dinsdagrijders kwam afgelopen zaterdag nog eens bijeen, niet op de fiets weliswaar, maar voor 
een afsluitend etentje aan de feesttafel. Er hebben ons geen klachten bereikt! 

… En ook Johan ging zaterdag voor- en namiddag LUST-ig door en liet zijn tweewieler op stal.   

     Niet langer fietsadviseur dus vanaf heden, maar rij-instructeur!  

 

  Van Dale's mooiste... 
 

 non-actief = drukdoende zuster  

 vastzittende hoest = gevangene met een valling 

 buitenwipper = man met leuke openluchthobby  

 

  Winteruur... 
 

Joepie... de schone slaapsters krijgen zaterdag een extra lang nachtje. 

ZZzzzze zullen er zalig en zeker van genieten! 

 
 


