
                   

  

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

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

 

 
WEEKBERICHT 24 - jaargang 15 – 22.07.2020 

 

  Rittenprogramma van zondag 26 juli... 
 
De zesde fietszondag van dit seizoen schuift ons gevarieerde ritten onder de wielen.                            
Voor elk wat wils, aan jullie de keuze: vlak, golvend of bergop.  
Ondertussen blijft het coronavirus woekeren en steekt zo zoetjesaan zijn neus weer op.                      
We moeten dus opletten en ons zoveel mogelijk aan de opgelegde regels houden. Temeer het 
virus zich ondertussen het meest ontwikkelt binnen onze sociale contacten. Cycling 
Vlaanderen roept iedereen dan ook op om voorzichtig te zijn en op te letten op de fiets. 
 

 “Snuit je neus niet al rijdend. Gebruik steeds een (papieren) zakdoek.  
Denk aan de andere weggebruikers!” 

 “Houd steeds 1m50 afstand van andere weggebruikers (fietsers, wandelaars, ...)” 
 “Spuw niet in het openbaar, en al zeker niet in het bijzijn van andere personen.” 

 
https://cycling.vlaanderen/corona-faq  

We kunnen dus nog altijd samen op weg, maar we moeten samen ons verstand gebruiken en op 
die manier samen het coronavirus bestrijden. Veel fietsplezier gewenst! 
 

 Startuur op zondag 26 juli –  8u30    

A-groep 
B-groep 
C-groep 
D-groep 

 Golvende rit van 90 km richting Ninove  
Vlakke rit van 85 km richting Sint-Laureins 

Vlakke rit van 80 km richting Maldegem/Kampel 
Bergrit rit van 70 km richting Volkegem 

 Wim DV 
Frederik D 
Martin P 
Joris DW 

 

  Fietsorganisaties van zaterdag 25 juli... https://cycling.vlaanderen/recreatie/kalender 

 Memorial Van Rie: Cafetaria Sporthal Meos, Bloemestraat 36D – Maldegem 

Men dient wel op voorhand ingeschreven te zijn. Voor de individuelen op volgende link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl-qJI_XyOOcXqMv5GyudGpCPKBAak5bT9vfMcH4ei6b_rGQ/viewform 

Per tijdslimiet zijn er maar 50 inschrijvingen mogelijk.  
Op de dag zelf ter plaatse inschrijven is niet mogelijk 

 

  Clubinfo… 

  

Ritgegevens & klassement... 
We telden 65 deelnemers aan de start van de 5e rit. Daartussen twee jonge, opkomende 
talenten luisterend naar de naam Quinten Goeman (15j) en Seppe Roels (13j).                                  
De leidersgroep met het maximum van 5 ritten is verder uitgedund tot 15 stuks.                      
Marloes Vandersteene is nog de enige vrouw die stand houdt tussen het mannengeweld. 
Misschien ook even meegeven dat er tijdens de vier ritten samen niet minder dan 2557 
hoogtemeters werden overwonnen !!! 

A-rijders: 20 deelnemers voor 94 kilometer à 31,4 gemiddeld (757 hm) 

B-rijders: 12 deelnemers voor 92 kilometer à 30,6 gemiddeld (810 hm) 

C-rijders: 22 deelnemers voor 75 kilometer à 26,6 gemiddeld (552 hm) 

D-rijders: 11  deelnemers voor 68 kilometer à 23,9 gemiddeld (438 hm) 
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Rittenprogramma augustus…  
De weken volgen mekaar in sneltempo op. Zeker als je pas in juli weer kunt beginnen fietsen in 
groep. Zondag zijn we dus al aan de laatste rit van de maand juli toe. Dit wil zeggen dat we 
tegen volgende week het augustusprogramma opmaken. 

 

Gekwetstenboeg…  
Jo en Colette veelal samen uit, samen thuis. Ook samen op de fiets... en nu ook samen 
(uit)gevallen. Jo herstelt ondertussen met een nieuwe heup en Colette blijft aan zijn zijde met 
enkele gekneusde ribben. Wij wensen hen een snel herstel toe, maar voorlopig blijven de fietsen 
voor een tijd(je) op stal. Samen thuis dus en samen herstellen!  
 

  Wist je dat… 

 

… na de rit ene JiePie zo goed(th)als door zijn pikkels ging na zijn rit met de B's? Door de 
pikkels van zijne stoel voor alle duidelijkheid!  

… er zondag één erg opgemerkte prestatie tussen zat van Martin Pauwels? Volgens 'Strava' 
namelijk haspelde hij de rit af aan een gemiddelde van 39,8 met onderweg een 
maximumsnelheid van 308,2 km/u. Strav(a)e prestatie zou ik zo zeggen... of misschien toch 
ergens een foutje! 

… dat er 67 jaar verschil zat tussen de oudste en de jongste deelnemer van de D-groep? Den 
oudsten (Joris) hield de jongsten (Seppe) wel onder de knoet. Verbaal wel te verstaan... 

 

  Aankondiging… 

… van een reisbureau: “Doe ons een plezier en ga weg.”  

… in een advertentie: “Help, ik zoek een vrouw!” Hij kreeg veel reacties: “Je krijgt de mijne!” 

… in de supermarkt: “Gelieve uw zak te tonen aan de kassa.” En toen vloog ik buiten! 

… op de werkvloer: “We kunnen niet zonder jou... maar we gaan het wel proberen.” 

 

  Uitsmijter van de week... 
 
Liefde is...  Samen de hoogste toppen beklimmen … Hans en Kathleen in de Dolomieten. 

 

 

 

 

 

 

 


