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WEEKBERICHT 39 - jaargang 14 – 06.11.2019 

 

  VTT Versele-Laga Classic – WTC Walter Godefroot... 
 
Zaterdag is het zover. Als afsluiter van ons seizoen staan we voor onze jaarlijkse 
MTB-organisatie. Als de weergoden ons gunstig gezind zijn hopen we de kaap van 
1000 deelnemers te kunnen overschrijden. Wij hebben er alvast alles voor gedaan en 
alles in gereedheid gebracht. Afgelopen weekend stond een grote schare vrijwilligers 
paraat om samen met Joris en Willy de verschillende parcoursen uit te pijlen. Zij zijn 
jullie daar alvast dankbaar voor! WTC Walter Godefroot = Team Godefroot !!! 
 

  VTT-organisaties verlengd weekend 9 november... 
http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

   9 nov. > Versele-Laga Classic: Zaal Ten Hove, Nieuwstraat 3 – Deinze (Astene) 

 10 nov. > Maldegemse Poldertocht: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109A – Maldegem-Kleit 

 11 nov. > Dwars door Kruishoutem: Zaal Elckerlyc, Schoolweg 1 – Kruishoutem-Marolle 

 

  Clubinfo… 

 

Ritgegevens & Klassement…  
De sportiefste familie afgelopen seizoen was met voorsprong de familie Maebe (Bert, Eric, Jonas, 
Mathias, Simon, Marieke en Sabine) met gezamenlijk 92 ritten en zo maar eventjes 7422 km op de tellers.  

Het beste gezin was dan weer de familie Rogge (Frank, Jarno en Jonas) met samen 76 ritten en een totaal 
van 6394 km. Mooie 2e was het gezin Coussens (Geert, Mathias en Christine) met 61 ritten en 3962 km. 

Het beste koppel was dan weer Christophe Vanderschueren-Greet Clauwaert met 62 ritten en 4138 
km. Dirk Den Blauwen-Trui Cornelis kwam met 50 ritten en 3755 km te kort in hun koppelkoers. 

Het productiefste broederpaar dit seizoen waren Ivan en Johan De Weirdt. Zij waren samen goed 
voor 50 ritten en een totaal van 3725 km. 

 

De A-groep reed in totaal 3181 km met een snelheid van 31,0 km/u en gemiddeld 12 deelnemers.  

Hun hoogste waarden: rit 108 kilometer, 34,4 gemiddeld en 19 deelnemers. 

De B-groep reed in totaal 2980 km met een snelheid van 30,5 km/u en gemiddeld 13 deelnemers. 

Hun hoogste waarden: rit 107 kilometer, 33,3 gemiddeld en 25 deelnemers. 

De C-groep reed in totaal 2684 km met een snelheid van 28,2 km/u en gemiddeld 19 deelnemers. 

Hun hoogste waarden: rit   94 kilometer, 30,9 gemiddeld en 31 deelnemers. 

De D-groep reed in totaal 2444 km met een snelheid van 25,4 km/u en gemiddeld 11 deelnemers. 

Hun hoogste waarden: rit   93 kilometer, 28,1 gemiddeld en 21 deelnemers. 

 

VTT Versele-Laga Classic...  
Zaterdag is het dus alle hens aan dek om iedereen in de beste omstandigheden te ontvangen op onze VTT 
Versele-Laga. De taakverdeling is gekend en iedereen kent zijn taak. Wij rekenen op jullie medewerking 
en danken jullie nu al op voorhand om een handje te willen toesteken om één en ander in goede banen te 
helpen leiden. Nog een laatste inspanning en daarna kan de riem er af voor een verdiende rust.  

 vrijdagnamiddag klaarzetten zaal Ten Hove 

 zaterdag, DI-day om en rond onze startplaats in Astene en de bevoorradingen 

 zondag afpijlen, samenkomst om 8u30 aan De Ceder (met rugzak, kniptang of mes) 

Alvast bedankt aan iedereen voor de hulp. De beloning volgt achteraf... 
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  Wistjedatjes... 
 

Wist je dat...  Joris ook dit jaar weer berenwerk verrichtte om tot gevarieerde parcoursen te komen over 
diverse afstanden? De laatste weken heeft hij weer op geen MTB-kilometerke gekeken. 

dat...  afgelopen weekend meer dan 30 sportieve medewerkers klaar stonden voor de PIJL-snelle hulp 
bij het plaatsen van de honderden bordjes? Hoeveel het er juist waren is misschien wel een prijsvraag 
waard op ons afsluitend souper ... 

en dat...  de zaterdag de Augustijn rijkelijk zal vloeien met dank aan Brouwerij Van Steenberge? 
Hopelijk loopt de gisting niet al te hoog op bij de Di-Hard drinkers!  

 

  Hashtag #Me Too... 

 Als een vrouw zegt dat je te ver gaat, dan kom je wellicht te dichtbij! 

 Waarom houden mannen van tuinieren? In elk gaatje moet een zaadje! 

 Veni, Vidi, Vagina... Hij kwam en zag dat het kut was!  

 

  Uitsmijter van de week... 
Een impressie van onze PIJL-snelle helpers... 

     … op zaterdag                                           … op zondag 

 

...en onderweg                                                          
                 aan 't werk... 

    

 

 

 

 


