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WEEKBERICHT 38 - jaargang 14 – 30.10.2019 

 

  Wintermodus...  
 
Alvorens echt in wintermodus te gaan wacht ons nog één grote uitdaging. Onze VTT Versele-Laga 
Classic van zaterdag 9 november. De laatste hand wordt gelegd aan de voorbereidingen. Het grootste 
werk kruipt natuurlijk in het uitpijlen en daarvoor rekenen Joris & Willy op een grote schare 
vrijwilligers komend weekend.  
Wie een handje (lees: pijltje) wil toesteken vindt hieronder de afspraak voor komende zaterdag en/of 
zondag.  

 
Onderstaand de mensen die zich reeds opgegeven. De niet ingekleurden en al wie nog wenst mee te 
werken nu zaterdag of zondag, graag nog een seintje naar willy.goeteyn@telenet.be 

 
 
Men voorspelt heel wat regen dit weekend, maar de buienradar ziet het wel droog zaterdag en 
zondagvoormiddag. 

 
 
 

  VTT-organisaties verlengd weekend 1 november... 
 

http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

 1 nov. > VTT VMA Tour: Sporthal Latem-Deurle, Hoge Heirweg 64 – St.-Martens-Latem *** 

 2 nov. > Flabbaert VTT: Prinsengoeddreef 33 – Knesselare 

 3 nov. > Halloween VTT: Sportzaal De Zwalmparel, Sportlaan 1 – Zwalm 

 Zaterdag en zondag 2 & 3 november –  8u30   

  UitpijlenVTT 
o.l.v. Joris & Willy 

Zij rekenen op een grote opkomst 
Niet vergeten rugzak, nijptang en mes mee te brengen !!! 
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  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
Over de 36 ritten reden 149 actieve, aangesloten leden in totaal 165.272 kilometer bij elkaar. Vorig jaar 
deden we in aantal kilometers heel wat beter (183.003 km), maar daar zullen de drie regenritten van dit 
seizoen met heel beperkte deelname wel voor een stuk tussen zitten.   

Kampioenen Frank Rogge (2970) en Greet Clauwaert (2569) waren ook dit jaar weer de grootste 
kilometervreters. Filip De Rycke (2563) kwam luttele kilometers te kort om zich ertussen te murwen. Co-
kampioen Lieven Janssens (2527) en Geert Schoenmaekers (2516) rondden ook nog net de kaap van 2500 
kilometer.  

Greet, onze vrouwelijke kampioene, was dus ook dit jaar dus weer outstandig. Sieglinde David (2404) en 
Sofie Vandervennet (2074) benaderden haar het dichtst en fietsen meer dan 2000 kilometer bij elkaar.  

Onze 4e rit van 24.03.2019 was de drukst bevolkte met niet minder dan 92 deelnemers aan de start. We 
kregen ook twee keer 82 rijders aan de start. Dieptepunten waren de regenritten van 29/9 en 6/10 met 
amper 13 starters. Een derde regenrit van 28/8 bracht ook slechts 15 fietsers op de been. 

11 rijders overschreden de kaap van 30 ritten. Daarbovenop hebben 38 rijders meer dan 20 ritten achter 
hun naam. Nog eens 42 leden hebben dan weer 10 ritten en meer verzameld. En een toch wel grote groep 
van 58 mannen en vrouwen hielden het bij 1 tot 9 ritten. 

Alle detailgegevens van iedereen staan ondertussen op onze website met dank aan Kristof Godefroot. Ga 
maar eens een kijkje nemen en klik gewoon op de link https://www.wtcwaltergodefroot.be/ritten/. 

 

VTT Versele-Laga Classic...  
Nog één weekje scheidt ons dus van onze jaarlijkse MTB-organisatie. Wij 
hopen op goed weer en daaruit voortvloeiend een grote opkomst qua 
deelnemers. Uiteraard mag nog wat reclame gemaakt worden en hiervoor 
rekenen we uiteraard op jullie medewerking. De minikaartjes links en rechts 
aan de man brengen, onze digitale flyer rondsturen naar familie, vrienden en 
kennissen en natuurlijk wat mondelinge reclame mag ook. Verder rekenen 
we op jullie bereidwillige medewerking om waar kan een handje te helpen.  
 

De taakverdeling is grotendeels rond en zal via een apart overzicht worden 
verdeeld. Mocht er ergens iemand zijn taak niet kunnen opnemen dan vragen 
we om ons daarvan alsnog te verwittigen, zodat de plaats kan worden 
opgevuld. Nieuwkomers mogen zich uiteraard nog altijd aanmelden!          
Mail naar willy.goeteyn@telenet.be.  

 

  Uitsmijter van de week... 
*** Bert Sucaet en Kristof Cornelis nodigen jullie uit... *** 

      


