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PROFICIAT JORIS !!



2006 - Start WTC Walter Godefroot (één groep)



Joris was erbij vanaf de start in 2006

Onderdeel uit een persbericht einde 2006: Walter Godefroot kijkt tevreden terug op 1 jaar ‘WTC Walter Godefroot’

……Ouderdomsdeken Joris De Witte, een sportieve zestiger, haspelde zowaar in minder dan 10 uur de volledige 

Ronde Van Vlaanderen af over de volle 265 kilometer….



Nog een van zijn krachttoeren
De Ventoux op één dag langs 3 kanten beklimmen met zijn

mountainbike - hoogte 1912 m 

Prima weersomstandigheden  
(’s morgens 16°, ‘s middag 30°)

1-ste beklimming:
Start vanuit Bedoin (De moeilijkste ) 
Afstand :21,5 km - gemiddelde 7,5 % 

Piekpercentage van 11% op het einde.

2-de beklimming:
Start vanuit Malaucene (iets minder lastig)

Afstand 21,2 km ,  gemiddelde 7,4 %. 
Piekpercentage van 10,5 %

3-de beklimming:
Start vanuit Sault (volgens de meesten voor mietjes)  

Afstand 25,9 km  
Starten op 765 m en aankomend op 1912 m!

Mont-Ventoux 09/06/2007, een organisatie van Sporta



2008 – Eerste VTT Walter Godefroot, vanuit De Ceder

Ondertussen reeds 12 jaar het parcours uitstippelen



Laureaat Recreatiesport STAD DEINZE 2010
Joris was naast Wielertoerist nog zeer actief in het Tennis milieu



2009-2011
In het nieuw….



2012- Terwijl alle “mietjes” richting De Ceder reden, was er één eenzame 
Flandriën die de volledige rit voor zijn rekening nam. 



2012-2013 – Terug in nieuwe uitrusting



Eindeseizoen Rit onder 
toezicht van “Generaal” Joris

Maar ook nu en dan serieus … als  
woordvoerder voor de leden !!



2015 – 2017 : geleidelijk aan omgevormd                                                              
tot “lijder” en baankapitein van de D-groep



VTT : Ondertussen blijven zoeken naar nieuwe parcours…



Omgevormd naar
“VTT Versele Laga Classic”

Niets aan het 
toeval overlaten.



2019-2020 : 
5-de koers teneu onder de vleugels van

WTC Walter Godefroot



We wensen je nog veel gelukkige jaren en hopen dat 
de gezondheid je nog jaren fietsplezier mag brengen!


