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WEEKBERICHT 8 - jaargang 15 – 01.04.2020 

 

  Buiten rijden... in coronatijden... 
      
Vorige week dacht ene Pieter De Crem dat hij met een vervroegde 1 april-grap voor de dag 
moest komen. Het zag er eventjes naar uit dat we kleine toerkes rond het Crem-lin in Aalter 
zouden moeten gaan rijden. De Aalterse burgemeester had wellicht een beetje last van smetvrees 
of had een acuut viruusje opgelopen, waardoor hij plots bang werd van Piet(j)er de Dood en 
dacht in het Crem-atorium te zullen eindigen. Hij oogde trouwens een beetje bleekjes of 
Crem-ant om het in zijn terminologie te houden. “De speeltijd is voorbij!” stotterde hij en dat 
terwijl hij zelf in zijn kot niet kan blijven en zich op tal van plaatsen met andermans 
(binnenlandse) zaken als wandelen en fietsen probeerde te bemoeien. Gelukkig kreeg hij het er 
de dag nadien van Ranst en heeft hij zijn woorden weer moeten inslikken. Pas dààr zou je een 
echte virus van kunnen oplopen! Wij slaakten een zucht en zijn dus opgelucht dat we in de open 
lucht onze longen nog mogen luchten. En voor zij die nog altijd aan het werk zijn is het 
ondertussen sinds zondag ook weer een uurtje langer klaar 's avonds. Ook zij krijgen dus weer 
de kans om na hun dagtaak nog te gaan fietsen en te ontspannen van de Coronastress. Alleen 
weliswaar! En voor wie het er hier moeilijk mee heeft nog dit gegeven: ik fiets alleen, anderen 
fietsen alleen, dus fiets je dezer dagen niet langer alleen alleen!  Keep moving... en veel 
gezond fietsplezier! 
 

  Clubinfo…  

  

Ritgegevens & klassement... 
Met het einde van de maand maart kunnen we jullie ook een eerste klassement aanbieden. Het 
goed nieuws is dat iedereen die reed (78 deelnemers) nog op het podium staat. We tellen 
namelijk niet minder dan 40 leiders, gevolgd door 38 achtervolgers op de tweede plaats. Al 
diegenen die nog op de derde plaats willen staan zullen bij de eerstvolgende rit die kan gereden 
worden present moeten zijn! Vraag me echter niet waar en wanneer? 

58 rijders (42 mannen en 16 vrouwen) beten de spits af en namen deel aan de openingsrit. 60 
sportievelingen (46 mannen en 14 vrouwen) stonden aan de start van de 2e rit. 

Luc  – amico bici – Lemarcq staat daar nog niet tussen en hield het tot 
nu toe bij trainingsritjes.  Op één daarvan kwam hij onlangs vrij zwaar 
ten val waardoor hij momenteel met een hersenschudding op non-actief 
staat. We wensen hem van hieruit een vlug herstel toe!   

 

Corona-update... 
De coronaregels zijn verlengd tot 19 april – en wellicht wordt dat 5 mei – zonder aanpassingen. 
Fietsen mag dus nog steeds en wordt zelfs aangeraden. Zolang je de regels van social distancing 
respecteert en je deze met gezond verstand toepast. 

➡Dus met maximum 2 op pad gaan en liefst alleen zelfs!                              Love to bike

Altijd de afstand van 1,5m respecteren, ook wie je passeert!

Vertrekken van thuis, geen fietstransport, geen tussenstops!

Neem bij voorkeur rustige routes en vermijd drukke plaatsen!

Sport niet langer of meer dan nodig en aan geen te hoge intensiteit! 

Het is ook aangeraden om niet verder dan een uur van huis weg te rijden, om in geval van 
valpartij of pech nog geholpen te kunnen worden door het thuisfront. 

https://www.facebook.com/sporza/  

 



                   

  

WTC Walter Godefroot vzw, Casselrijlaan 22, 9800 Deinze                    Licentie WBV: 72006007   

Rekeningnr: BE52 0015 4672 4109 (GEBABEBB)                        http://www.wtcwaltergodefroot.be 

 

 

Houd je dus aan de opgelegde regels, want er zal veel gecontroleerd worden en de boetes zijn 
niet mals. De regels kunnen lokaal zelfs nog verschillen, bv. bepaalde straten en plaatsen die 
afgesloten worden. Veel fietsgenot en hou het gezond! 

https://cycling.vlaanderen/magazine/nieuws/coronavirus-covid19-update  

 

  Wist je dat… 

 

...het lastige tijden zijn voor de vele wieltjeszuigers en pelotonrijders van onze club nu ze 
alleen op pad moeten of anderhalve meter afstand moeten houden? Geen kopmannen meer om 
hen uit de wind te zetten. Ze kunnen er alleen... alleen maar sterker van worden! 

…normaliter ook de dinsdagritten van start gaan dezer dagen? Niet dus! Tenzij er een beurtrol 
wordt opgesteld om vanaf volgende dinsdag per twee op pad te gaan. Maar eigenlijk heeft dit 
geen enkele zin, want de belangrijkste reden zouden we nog vergeten... De Wachtzaal is toe! 

…het ook voor onze chauffeurs moeilijke tijden zijn en zij werkloos moeten toezien? Zouden 
ze ook recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of de premie van 4000 euro!? 

 

  In een tijd van strijden... tegenstrijdigheden… 

 

 Hoe meer afstand wij houden, hoe dichter we tot elkaar komen! 

 Hoe langer we volhouden, hoe korter deze tijd duurt! 

 Hoe harder we zijn voor onszelf, hou zachter wij zijn voor alle anderen! 

 

  Uitsmijter van de week... maar géén eiergerecht !!! 
 

Naar aanleiding van de verplichte sluiting vanwege de Coronacrisis. Uniek aanbod van 
Restaurant M-Eat voor de tapasfans onder ons. Af te halen op vrijdag, zaterdag en zondag. 

 

Steun onze sponsors Kenneth & Debora. 

 

Hun aanbod vindt u in  een aparte bijlage!! 

 

 

 
 

 


