
                   

  

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

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

 

 

WEEKBERICHT - jaargang 15 – 14.10.2020 

 

  Einde zomerseizoen... 

 
Voorbije zondag stond normaliter de laatste rit van dit seizoen op het programma. “The 
Chinese Virus” zoals ene Donald Trump het zo graag verwoord bleef en blijft hardnekkig 
aanwezig en zorgde ervoor dat we een bizar jaar beleven. 2020 zal voor altijd in ons geheugen 
gegrift blijven. 
Het fietsen stond bij velen dit jaar op een laag pitje... of een trager pitje... In clubverband kon 
er maar weinig worden gefietst, waardoor we op onze honger bleven zitten. We hebben elkaar al 
lang moeten missen en vallen langs deze weg dan ook nog één keer graag bij jullie in huis. Om 
één en ander te verduidelijken. We kijken nu al reikhalzend uit naar volgend seizoen en het 
wordt zaak om de conditie tegen 28 februari van volgend weer op niveau te krijgen. Jullie weten 
dus wat te doen deze winter. Als het kriebelt moet je sporten! En voor de rest, profiteer op 
tijd en stond en hou jullie gezond!  
 

  Clubinfo… 

  

Ritgegevens & klassement... 
Uiteindelijk werden dit seizoen 6 zondagritten van in totaal 36 gereden. Twee bij de start van 
het seizoen in maart en na een lange onderbreking nog eens 4 in de maand juli. That's it! Voor 
de rest... Corona hier, Corona daar, Corona weer overal ondertussen! 

Kristof Cornelis, plichtbewust als hij is, heeft toch een klassement opgemaakt. Voor de 
statistieken, want verder zal er daar weinig mee gebeuren. We kunnen moeilijk 12 kampioenen 
huldigen bij de mannen. Bij de vrouwen daarentegen was Marloes Vandersteene wel de enige 
met 6 ritten naast haar naam. Toch proficiat aan de clubleden die 6 op 6 haalden! 

Opmerkelijk toch wel is het feit dat in die tijdspanne van 6 luttele ritten in totaal zowaar 120 
sportievelingen op de fiets kropen, 94 mannen en 26 vrouwen. 

Alle gegevens werden ondertussen op onze website geplaatst, zodat iedereen die dat wil de 
cijfers toch eens kan nakijken. Al was het maar uit frustratie van dit mislukte seizoen!!! 

https://www.wtcwaltergodefroot.be/ritten/  

 

VTT Versele-Laga Classic... AFGELAST! 
De meeste georganiseerde zomerritten werden om de gekende reden dan ook afgelast en ook 
voor deze winter zullen er weinig VTT-organisaties plaats hebben.  

 

Zo ook onze eigen VTT Versele-Laga Classic zal geen Corona-editie kennen. We 
hadden nog een klein sprankeltje hoop, maar die is ondertussen met de tweede 
Covid19-golf definitief weggespoeld. 
 

Voorlopig zijn er nog een paar “overlevers” die alsnog tegen de storm willen invaren en die 
hun organisatie toch willen laten doorgaan. Dan zie ik bijvoorbeeld de “VTT VMA Tour” in 
Sint-Martens Latem (1 november) en de “Klaas VTT” van Isorex Gavere (28 november) die 
voorlopig nog tegen de storm invaren. Wie dit wil opvolgen kan terecht op volgende website... 

https://cycling.vlaanderen/recreatie/kalender  
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Jaarlijks souper / Ledenvergadering... 
Ook deze jaarlijkse activiteiten van onze club zullen dit jaar niet doorgaan. Met pijn in het 
hart weliswaar, maar het kan niet anders. We willen iedereen in onze club zoveel mogelijk 
gezond houden en richten dan ook onze blikken op volgend seizoen. 

 

Pasavond nieuwe kledij... 
Als we uitkijken naar volgend seizoen, wil dit zeggen dat er in de komende maanden werk zal 
gemaakt worden van een nieuwe uitrusting. Onze beide huidige sponsors Meat en Godefroot 
blijven alvast onze hoofdsponsors voor de komende jaren, waarvoor dank! In dat kader zal er 
toch nog één punt op de agenda worden geplaatst en dat is een pasavond voor de nieuwe 
kledij.  

Waar en wanneer dat zal doorgaan zal in navolging van de Coronaregels worden bekeken en 
bepaald. Het bestuur zal hieromtrent communiceren van zodra er meer nieuws is 
hieromtrent. 

De financiële zaken die dit seizoen moeten geregeld worden, zoals teruggave kledij bv., zullen 
dan ook geregeld worden tijdens de pasavond en mits aansluiting voor volgend seizoen.  
 

  Coronaweetjes…  
 

 Zijn jullie Corona ook zo beu? Weet dan dat er nog veel andere bieren 
in de handel te verkrijgen zijn! 

 Vandaag kan je beter een flinke scheet laten dan te niezen of te hoesten!   

 Geen handen meer schudden. Tegenwoordig begroeten we mekaar met 
'hoofd-schouder-knie-en-teen'! 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Het begint zo stilaan wat frisser te worden en dus minder aangenaam om te gaan fietsen.  

Wie de wintermaanden toch fietsend wil overbruggen kunnen we misschien een tip meegeven. 

Alle beetjes helpen... 
  


