
1

WTC De Geuzen, Rumoldusstraat 24, 1703 Schepdaal
(www.wtcdegeuzen.be Verschijnt 5 keer per jaar

Eindredactie: V. Hamelryckx

viviane.hamelryckx@hotmail.com

Bankrekening: KBC BE08 7390 1248 5113

NUMMER 93 SEPTEMBER - DECEMBER 2019

CLUBBLAD WTC DE GEUZEN

911278

www.wtcdegeuzen.be
mailto:hamelryckx@hotmail.com


2

VINHOUDSOPGAVE

Voorwoord 3

Info 5

Programma    Cyclo-duo’s 9

Programma    Sportiva’s 11

Programma    Toeristen 13

Programma    Tempo’s 15

Wel en wee /  Winterseizoen / Ledenfeest 16

Programma    Cyclo’s 17

Eindeseizoen 18

Verjaardagen  sept - okt 20

Verjaardagen  nov - dec 22

Geuzenweekend 23-24

Scherpenheuvel 25-26

Van een zotte uitdaging tot een zotte prestatie 27-35

Website: http://wtcdegeuzen.be/

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/WTCDEGEUZEN/

http://wtcdegeuzen.be/
www.facebook.com/groups/WTCDEGEUZEN/


3

VVOORWOORD

Het seizoen loopt stilletjes ten einde en de voorbereidingen voor de
eindejaars activiteiten zijn volop aan de gang. Naar jaarlijkse traditie
vindt het tweede weekend van oktober ‘Het Eetfestijn’ plaats en we
rekenen op de hulp van onze leden om er opnieuw een succes van te
maken. Eind oktober en begin november zullen het eindejaars etentje
en het ledenfeest doorgaan. Meer info over deze activiteiten vinden
jullie verder terug in dit clubblad.

De clubactiviteiten van de afgelopen weken waren zeer succesvol.
Zowel het Geuzenweekend als de daguitstap naar Scherpenheuvel
waren gediend door goed weer. Rijden bij goed weer is natuurlijk veel
prettiger. Een fenomeen waarmee we evenwel meer en meer mee
geconfronteerd worden is een steeds strakkere wind. Bij tegenwind
fietsen in een groep kost algauw 20 tot 30% minder energie. Natuur-
lijk kun je niet altijd dezelfde persoon aan de leiding van een groep
laten rijden bij tegenwind.

Wij wensen tevens Yves Demoor van harte te feliciteren met hetgeen
hij gepresteerd heeft, namelijk het rijden van de Ronde van Frankrijk
de dag voor de profs en dit natuurlijk op hetzelfde parcours. Zij heb-
ben zelfs meer kilometers afgelegd dan de profs daar deze laatsten
een rit voortijdig zagen afgevlagd worden en een rit werd ingekort.
We kunnen alleen maar bewondering hebben hiervoor.

Tot slot benadrukken wij de activiteiten van de club na oktober. In-
dien het weer het toelaat wordt er gefietst aan een gematigd tempo.
Bij slecht weer wordt er gewandeld. Belangrijk is om actief te blijven.
Alleen zo wordt de hervatting van het seizoen in maart 2020 iets
meer draaglijker, door op regelmatige tijdstippen nog enige beweging
in te lassen zonder evenwel hierin te overdrijven.

Het bestuur.
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BESTUURSLEDEN

Cornel Troykens
Secretaris
Rumoldusstraat 24
1703 Schepdaal
02/569 56 57
0476/23 23 28

Gilbert Wellemans
Penningmeester
St.-Alenalaan 17 B2
1700 Dilbeek
0495/59.39.66

Jacques Van Lent

Bestuurslid
Kerkweg 10
1703 Schepdaal
02/569.64.78

Alex Lannoo
Bestuurslid
Galgestraat 11
1703 Schepdaal
0471/82 04 16

Jan Schoukens
Bestuurslid/ kledij
Lostraat 16
1703 Schepdaal
0475/50 02 50
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INFO

Fietskledij kan afgehaald worden bij Jan Schoukens

Marktplein 3

17O3 Schepdaal

Dit alleen op afspraak

0475/500 250

Jan.schoukens@verz.kbc.be

11 en 12 oktober: Eetfestijn

27 oktober: Sluiting seizoen bij Kuiper

10 november: Ledenfeest  in De Rare Vos

Website: http://wtcdegeuzen.be/

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/WTCDEGEUZEN/

mailto:schoukens@verz.kbc
http://wtcdegeuzen.be/
www.facebook.com/groups/WTCDEGEUZEN/
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EETFESTIJN

Binnenkort is er ons jaarlijks eetfestijn.

Dit brengt ons een extraatje op, die via allerlei activiteiten jullie ten
goede komt.

Om dit feest te laten uitgroeien tot een groot succes, zijn er helpende
handen nodig.

Hopelijk zijn jullie met veel om te komen, zodat we een goede en
vlotte bediening kunnen geven.

Veel handen maken licht werk !

Indien U een dagje of enkele uren kan komen helpen, laat het ons we-
ten via onderstaand strookje en bezorg het voor 15 september aan je
kapitein of op het secretariaat!

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naam + Voornaam ……………………………………………………….…………………….

Komt helpen op :               Vrijdag   11 oktober 

                                                    Zaterdag  12 oktober

Hier afknippen
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C O N F I S E R I EC O N F I S E R I E

C A N D Y  M A R YC A N D Y  M A R Y

Brusselstraat 28

1740 Ternat

Tel: 02/582 83 05
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PROGRAMMA  DUO’S

Wegkapiteins: Leona Biesemans en Paul Gisgand

Zondag 01 Viane 70 km

Zondag 08 St.Pieters-Kapelle 70 km

Zondag 15 Bever 70 km

Zondag 22 Herfelingen 70 km

Zondag 29 Rebecq 70 km

September - vertrek  8u30

Zondag 06 Tollembeek 50 km

Zondag 13 Herne 50 km

Zondag 20 Hove 50 km

Zondag 27 Einde seizoen: Wintertoer 50 km

Oktober - vertrek  9u
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Ninoofsesteenweg 980
1703 Schepdaal
Tel/fax: 02/569.29.92
BTW: 0748.342.330
E-mail: slagerijdemunck
@skynet.be

Ninoofsesteenweg 980
1703 Schepdaal
Tel/fax: 02/569.29.92
BTW: 0748.342.330
E-mail: slagerijdemunck
@skynet.be

SER PL A ST
Kantel- en sectionale  poorten

Servranckx Leopold

Privé:

Geraadsbergsestraat 15

1703 Schepdaal

Tel/Fax: 02/569 22 31

Ninoofsesteenweg 980
1703 Schepdaal
Tel/fax: 02/569.29.92
BTW: 0748.342.330
E-mail: slagerijdemunck@skynet.be
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PROGRAMMA  SPORTIVA’S

Zondag 01 Rit in Pajottenland 50 km

Zondag 08 Rit in Pajottenland 50 km

Zondag 15 Rit in Pajottenland 50 km

Zondag 22 Rit in Pajottenland 50 km

Zondag 29 Rit in Pajottenland 50 km

September - vertrek  8u30

Zondag 06 Rit in Pajottenland 45 km

Zondag 13 Rit in Pajottenland 45 km

Zondag 20 Rit in Pajottenland 45 km

Zondag 27 Einde seizoen: Rit in Pajottenland 40 km

Oktober - vertrek 9u

mailto:slagerijdemunck@skynet.be
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PROGRAMMA  TOERISTEN

Wegkapiteins: Gabriëlle Van der Voorde

Zondag 01 Beert 40 km

Zondag 08 Ninove 40 km

Zondag 15 Mollem 40 km

Zondag 22 Heikruis 40 km

Zondag 29 Aalst 40 km

Zondag 06 Welle 40 km

Zondag 13 Affligem 40 km

Zondag 20 Ossel 40 km

Zondag 27 Einde seizoen: Halle 40 km

Oktober - vertrek 9u

September vertrek  8u30
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CAFE DE WIJNDRUIF
Ninoofsesteenweg  995

1703 Schepdaal

02/569 22 47

Gesloten op woensdag
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PROGRAMMA  TEMPO’S

Wegkapiteins:  Cornel Troykens - Jean-Pierre Wellemans

Zondag 01 Parike 85 km

Zondag 08 Lombise 85 km

Zondag 15 Muur + Bosberg 85 km

Zondag 22 Lessenbos 85 km

Zondag 29 Steenhuffel - Lebbeke 85 km

September - vertrek  8u30

Zondag 06 Viane 70 km

Zondag 13 Wintertoer 70 km

Zondag 20 Rebecq 70 km

Zondag 27 Einde seizoen 70 km

Oktober - vertrek 9u



16

WEL EN WEE

Op 31 juli  overleed Nestor Neubourg vader en schoonvader van

Jean-Paul en Monique Neubourg - Deneef .

Onze oprechte deelneming.

WINTERSEIZOEN

Op zondag 27oktober wordt het officiële gedeelte van het Geuzensei-
zoen afgesloten. Toch wordt er nog in clubverband  verder gefietst.
Afhankelijk van het weer worden de ritten ingekort en vragen we het
tempo te verlagen.

Als koning winter ons parten speelt en het onmogelijk is te fietsen,
wordt er gewandeld.

We hopen ten zeerste op jullie aanwezigheid om er  een gezellige en
warme winter van te maken.

Het bestuur van W.T.C. De Geuzen heeft het genoegen U uit te nodi-
gen op ons jaarlijks ledenfeest.

10 november 2019

DE RARE VOS

Meer info volgt  in een individuele uitnodiging die ieder lid zal ontvan-
gen

LEDENFEEST
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Wegkapiteins: Jacques Van Lent en Ghislain Van Den Bogaert

PROGRAMMA  CYCLO’S

Zondag 01 Bavegem 80 km

Zondag 08 Geraardsbergen 80 km

Zondag 15 Overmere Donk 80 km

Zondag 22 Steenhuize - Parike (Henri) 84 km

Zondag 29 Breendonck (Henri) 80 km

September- vertrek  8u30

Zondag 06 Hove-Stal (omgekeerd) 66 km

Zondag 13 Zandbergen 66 km

Zondag 20 Edingen 66 km

Zondag 27 Einde seizoen: Waarbeke 66 km

Oktober- vertrek  9u
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EINDE SEIZOEN

Beste leden,

Graag nodigen wij U uit op onze seizoenafsluiter.

Zondag  27 oktober om 12u ( na de rit)

Waar : bij Kuiper

Wat :   Spaghetti of spek met eieren.

            Koffie en taart.

Prijs :   15 euro

Drank  : niet inbegrepen.

Alle leden en hun partner zijn van harte welkom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naam + voornaam ……………………………………………………………………………..

Zal aanwezig zijn op 27oktober.

Graag inschrijvingsstrookje en geld af te geven vóór 22 oktober aan
uw kapitein.

(voorkeur aankruisen aub)

- Spaghetti:

- Spek met eieren:
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VERJAARDAGEN

September

José  Massagé 01/09

Beatrice Van Bellinghen 04/09

Johnny Dierickx 05/09

Stefaan  Verhasselt 10/09

Marie-Louise Berlanger 14/09

Christophe   Demoor 16/09

Yves   Demoor 16/09

Jean-Pierre Wellemans 20/09

Jacques Van Lent 24/09

Peter Cocquereaux 26/09

Luc Gochet 29/09

Marie-France  Beyl 07/10

Jean-Marie  Van Belle 14/10

Floretta   Billoy 14/10

Roger  Van Der Voorde 20/10

Martijn  Gorlée 21/10

Danny  Van de Steen 23/10

Regine Raes 29/10

Oktober
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T O T A L  M A Z O U TT O T A L  M A Z O U T
Gezellige warmte dicht bij huis

Kolen, gas en pellets ook bij ons te verkrijgen

Comfort en veiligheid verzekerd.

M A R C E L  R O E L A N D T S  N VM A R C E L  R O E L A N D T S  N V

Keperenbergstraat 1

1701 Itterbeek/Dilbeek

Tel: 02/569.34.01

(www.roelandts.be)

Openingsuren :

9u tot 12u30 en 13u30 tot 17u30uur

(zaterdag tot 16uur)

E-mail: sales@roelandts.be

www.roelandts.be
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VERJAARDAGEN

Marc  Brusselmans 06/11

Jean Paul  Neubourg 15/11

Theo  Van der Voorde 15/11

Peter  Van der Voorde 17/11

Christiane Wybouw 18/11

Marial   Opsomer 28/11

December

Mia  Spapens 01/12

Marie-Louise Van Wichelen 14/12

Denise  Vanroose 17/12

Wiske   De Gieter 19/12

Pierre Eylenbosch 22/12

Monique De Munck 25/12

November

mailto:sales@roelandts.be
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Geuzenweekend 2019 - Lo-Reninge (21-23 juni)

Op vrijdag 21 juni bij het vertrek stond de GPS van alle deelnemers
aan het Geuzenweekend geprogrammeerd met als eindbestemming
“Lo-Reninge”; of de rit nu met de fiets of met de wagen zou worden
afgelegd: sowieso 140 km voor de wielen! Sinds vorig jaar een geken-
de plek, maar toch werd er dit jaar ook met veel verwachting naar
uitgekeken.

Iedereen kwam keurig tussen 14 en 15 uur aan en na enig wachten:
kamers betrekken en dan iedereen op de fiets want … Ieper wenkt.

Onder een stralende zon en met een aangename temperatuur nemen
enkele mannen alle fietsers op sleeptouw en, na een vlotte 20-tal km,
rijden we door de Menenpoort het centrum van Ieper binnen en ver-
pozen we op een terrasje op de Grote Markt. We observeren de druk-
te van het toerisme in Ieper met een prominente aanwezigheid van
Engelse leerlingen uit de secundaire graad: het bezoek aan de Vlaam-
se slagvelden van WO I is bij hen opgenomen in het verplicht leer-
plan. Ook in ons hotel logeert er een groep leerlingen; we maken er
verder nader kennis met een groep oud-scouts uit Steenokkerzeel en
delen met hen het restaurant: veel meer drukte dus dan vorig jaar!

Zaterdag rijden mannen en vrouwen hun eigen rit. Onder de kundige
leiding van Gabrielle rijden 9 dames en een vreemde eend in de bijt
langs stille wegen met weidse vergezichten richting kust. Op de dijk in
Oostduinkerke wordt op een terrasje de voormiddagstop gehouden
waarna Bea, bij het vertrek, ons verrast met een lekke band; de
vreemde eend schiet ter hulp. Donkere wolken pakken samen – het
blijft wel droog - maar tussen Nieuwpoort en Middelkerke worden de
ruggen toch gekromd omwille van de fikse tegenwind.
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Op de dijk in Middelkerke terug zon. Twee (oudere) dames spreken
ons aan en zijn op een niet erg attentvolle wijze benieuwd naar onze
leeftijd. We laten het niet aan ons hart komen want met de wind in
de rug stormen we naar ons middagmaal in Ramskapelle. Daarna
wacht nog een tochtje van 24 km langs Diksmuide en de Ijzertoren en
wanneer we, na 88 km, het domein van ons hotel weer oprijden, wor-
den we verwelkomd door de nostalgieke klanken van de plaatselijke
fanfare: het is kermis (en op zondag daar bovenop ook nog rommel-
markt) en de fanfare trekt door het dorp! ’s Avonds loopt het eten
uit, maar niet getreurd want een DJ fleurt ons op en de minst ver-
moeide benen slaan aan het dansen.

Zondag een ritje heen en terug naar Poperinge (44 km). Op de markt
daar bezoeken we op de binnenplaats van het stadhuis een trieste
herinnering aan de wreedheid van WO I: de dodencel en een execu-
tiepaal waar 25 Britse en 2 Canadese soldaten werden terechtgesteld
(“dood met de kogel”) wegens desertie, moord, lafheid … enig mede-
dogen was toen niet aan de orde. In 2006 heeft het Britse Ministerie
van Defensie mea culpa geslagen en de geëxecuteerde erkend als
“een van de vele slachtoffers van de oorlog” en gesteld dat executie
niet “het lot was dat hij verdiende”.

Of hoe de waarheid van gisteren de leugen van morgen wordt.

Na een drankje op een terrasje, terug richting Lo-Reninge en we be-
reiken ons hotel vóór de (aangekondigde) grote hitte toeslaat. Nog
een Breughelfestijn binnen werken, afscheid nemen en iedereen te-
rug naar Schepdaal.Voor mij was dit het eerste Geuzenweekend en
met volle overtuiging kan ik zeggen dat dit een zeer prettige en ge-
slaagde ervaring was: goeie organisatie, toffe sfeer, fietsgenot, leuke
babbels … zeker voor herhaling vatbaar. Een welgemeend proficiat en
een dikke merci aan de organisatoren en aan alle deelnemers voor
het aangenaam gezelschap is dan ook zeker op zijn plaats!

Denise Vanroose.
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SCHERPENHEUVEL

Zondag 21 juli, 7 uur stond waarschijnlijk in heel wat damesagenda’s
van onze wielerclub met rode stip genoteerd want een traditie diende
dan in ere te worden gehouden. s’Avonds tevoren kroop ik dan ook
wat vroeger onder de wol (alhoewel, met de toen heersende tempe-
raturen kwam er niet veel wol aan te pas …) om stipt om 7 uur pre-
sent te geven aan Caerenberg. 14 fietsters togen, vol adrenaline en
Gabrielle volgend, op pad, gedwee geëscorteeerd door 4 mannelijke
sympathisanten die de rij fietsers sloten.

Het weer zat mee en de wind gaf een duwtje in de rug zodat de be-
nen vlot ronddraaiden en ons peleton misschien wel iets te luidruch-
tig door de nog slapende dorpjes snelde. Dra ruilden we de heuveltjes
van onze streek in om, via het station van Vilvoorde, vlakkere baan-
tjes op te zoeken. De oevers van de Dijle leidden ons naar Werchter
(9h50 !) waar een uitnodigend terrasje onder de kerktoren een wel-
gekomen plek was om even uit te rusten en nieuwe energie op te
doen. Ook stelden we tevreden vast dat we reeds 55 km op de teller
hadden!

De benen jeukten en dan ook blijgehelmd verder via de Demer naar
Aarschot; dan lonkt Scherpenheuvel al om de hoek. Om 11h45 en na
80 km werden we daar, voor de basiliek, warm verwelkomd door on-
ze getrouwe Omer, vroegere onderpastoor van Schepdaal, die, zoals
de traditie het wilt, fietsen en fietsers zegende voor, bij elke rit, tel-
kens weer behouden thuiskomst.
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Kort bezoek aan de kapel naast de basiliek, kaarsje branden, daarna
fietsen zorgvuldig met de nodige dekens ter bescherming in de cami-
onette van Paul schikken en voor de stabiliteit verzekeren met span-
riemen en dan … aanschuiven in eetcafé de Heerlyckheid voor een
“heerlyck” middagmaal.

Onze mannelijke begeleiders vatten vóór ons de terugtocht aan … per
fiets.

Wij, dames, verkozen een vlotte en snelle autorit naar Schepdaal
(dankzij bereidwillige chauffeurs) zodat om 16h iedereen terug op zijn
fiets naar huis kon met een voldaan en tevreden gevoel.

De minutieuze voorbereiding en verkenning door Gabrielle, samen
met de bereidwillige hulp van onze begeleiders en chauffeurs, het
vakkundig fietsenvervoer en het enthousiasme van alle fietssters en
fietsers maken dat deze trip met hoofdletters geschreven staat in de
annalen van onze wielerclub. Aan iedereen van harte dank en uitkij-
ken naar volgend jaar!

Denise.
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Kerstmis 2015. Ik besloot om met mijn broer Christophe een ritje van
50km te doen. Na 25km was het al gedaan met de leute want ik was
gevallen op kasseien en besefte dat mijn conditie ook niet meer was
wat het geweest was. Toen besloot ik om er weer in te vliegen met
het fietsen. Resultaat in 2016: iets meer dan 5000 km gefietst. Het
begon weer plezant te worden en wilde nog verbeteren. In 2017
stond de teller op iets meer dan 6000km.

Januari 2018. Er startte een nieuwe collega op het werk die zei dat hij
wel regelmatig fietste. Ik zei erop fier: “ik ook”. Toen ik hem vroeg
wat hij zoal al gepresteerd had vertelde hij dat hij al jaren tussen de
15.000 en 20.000km per jaar fietste en dat hij in 2015 de Tour de
France had gefietst. Ik heb maar schoon gezwegen hoeveel ik toen
fietste per jaar en dacht bij mezelf “wa voor ne zot is da…”

Van een zotte uitdaging tot een zotte prestatie

November 2018. Ik had al bijna 8000 km in de benen dat jaar en mijn
collega zei me dat hij in juli 2019 nog eens met een groepje vrienden
de Tour de France ging doen en vroeg me of ik geen zin had om mee
te doen. Het is wel een tour voor de klimmers zei hij er vrolijk bij. Die
vraag heeft me 2 weken beziggehouden want ik heb abslouut niet het
figuur van een klimmer. Na heel wat denk- en analyse werk van het
programma en mezelf wijs te maken dat ik dit mits een grondige
voorbereiding wel zou kunnen heb ik toegehapt. Ik wist eigenlijk niet
goed waar ik aan begon. Op papier wel ja, maar tot dan had ik nog
nooit een langere rit gereden dan 150 km, laat staan verschillende
dagen na elkaar, evenmin een col opgereden in de Vogezen, Pyrenee-
en of Alpen. Gelukkig had ik aan motivatie geen gebrek.
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09 juni 2019. Ik wilde vertrekken voor een zondagsrit met de club en
plotseling voelde ik in mijn beide knieën een enorme steek. Lap, over-
belasting. Op 3 weken van de start kon het toch niet waar zijn. Rusten
was de boodschap maar ik was er plotseling niet gerust in.

05 juli 2019. Het lang verwachte moment! Start op de Grote Markt.
Ons groepje van 8 (7 mannen en 1 vrouw) was er klaar voor. Ik schat
dat er in totaal ongeveer 100 personen startten waaronder veel Ne-
derlanders, Fransen en Engelsen. De vrouwen moesten zeker niet on-
derdoen want bijna de helft ervan waren vrouwen.

Januari 2019. Ik vertelde aan verschillende mensen over mijn uitda-
ging. De meeste bekeken me eens goed en zag ze denken: “wat ne
zot is da…” Mijn eerste 2 doelstellingen die ik wilde realiseren voor de
start van de tour waren: 8000 km fietsen tegen eind juni en 10 kg af-
vallen. Slik… ik ging dus evenveel rijden op 6 maanden tijd al in het
ganse jaar 2018 en ik vond dat ik toen al veel had gefietst. Voor de 2de

doelstelling nam ik een sportdiëtist en inspanningsfysioloog onder de
arm om me daarin te laten begeleiden. Gelukkig kreeg ik ook van hen

.

Juni 2019. De laatste 6 maanden had ik me rot geamuseerd in de
voorbereiding. Twee keer naar Spanje gaan trainen, twee maal naar
de Vogezen, verschillende ritten van boven de 200km, enz. Alles zat
mee enkel het goede weer in het voorjaar. Uiteindelijk had ik mijn
8000 km gereden en het aantal kilo’s stond al op -8. Ik had er een
goed gevoel bij dat het wel zou kunnen lukken. Het grote vraagteken
bleef hoe ik zou omgaan met de accumulatie van vermoeidheid want
zoiets kan je eigenlijk maar testen…door nog meer te trainen.
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De eerste ritten verliepen vlot, het lijf en de moral zaten goed en tot
mijn verbazing recupereerde ik zeer vlot. So far so good. Een andere
leuke bijkomstigheid van deze tour was dat je namelijk zo veel calo-
rieën verbrandt dat je zoveel mag eten en drinken als je wilt. Er komt
niks bij.

De Vogezen. Stilaan begon ik er meer en meer in te geloven. De rit
naar la Planche des Belles Filles was er een van formaat want zelfs
vele profs mispakten zich aan het parcours. Ik deed alles op mijn tem-
po. Laat de anderen maar naar boven vlammen dacht ik vaak bij me-
zelf. Een juiste keuze zo bleek achteraf…
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De eerste rustdag kwam er pas na 10 dagen. Of anders uitgedrukt: 72
uren, 1660km en 26.000 hoogtemeters verder. Besefte ik eigenlijk
wel goed waar ik mee bezig was?! Blijkbaar waren er zelfs profs die
nog nooit meer dan 8 dagen na elkaar hadden gekoerst. Ik merkte dat
een rustdag eigenlijk een vergiftigd geschenk is. Langs de ene kant
recupereer je erdoor, langs de andere kant sta je de volgende dag
weer aan de start denkend dat je weer kan fietsen als dag 1 en voor je
het weet blaas je jezelf op (wat ook effectief gebeurde).
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De week van de Pyreneeën. Nu begon de echte test voor mij. Zowel
fysiek als mentaal. Het was toen broeierig heet, om 8u plakte je ganse
lijf al en dan stonden er 3 zware ritten op het programma. Elke rit was
prachtig maar wel zwaar. De parcourbouwers hadden precies al de
steilste stukken opgezocht. Voornamelijk de Tourmalet was voor mij
mentaal een zware. Er kwam geen eind aan. Je ziet de top liggen maar
die lijkt zo onwezenlijk ver dat je van alles begint te verzinnen; de fi-
nish ligt niet aan de top, er zal wel ergens een tunnel in het midden
zijn, de supporters langs de weg zullen je wel een duwtje geven,…
Niks van gemerkt. Uiteindelijk ben ik op karakter naar boven geklau-
terd en aan de top moeten vaststellen dat niemand naar je kijkt. Het
leven van een amateur kan hard zijn.

Ondertussen leerde ik streken en steden van Frankrijk kennen die ik
nog nooit eerder zag. Het ging wel allemaal snel, te snel om eigenlijk
van te kunnen genieten. Bijna elke dag om 7u30 vertrek, gemiddeld 8
à 9 uren effectief op de fiets. Met de rustpauzes en verplaatsingen
tussen de hotels erbij kwamen we dan aan rond 19u in het volgende
hotel. Snel een douche, avondeten en vroeg in de veren want de
slaap heb je echt nodig.
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De week van de Alpen. Lap, nog eens 3 bergritten met kleppers als
Col d’Izeran, Izoard, Galibier,… Waarom was ik nu weer aan deze tour
begonnen…? Het venijn zit hem in de staart zeggen ze. Wel, dat was
ook zo. Elke col kwam het erop aan om je opnieuw op te laden, ver-
stand op nul en erover. De laatste col van de tour (33km klimmen
naar Val Thorens!) was het hek van de dam. We hadden het met z’n
allen bereikt! Wat een kippenvelmoment!!!
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De laatste dag zijn we nog naar Parijs gegaan maar toen was het vat
af. Van de 100 starters in Brussel is minder dan de helft aangekomen.
De lokale rondjes rond de Champs Elysées hebben we links laten lig-
gen en zijn we direct doorgereden naar Wetteren waar de organisa-
tor een ontvangstcomité had geregeld ter ere van Serge Baguet. Onze
eigen organisator had namelijk tijdens de eerste rit in Brussel nog een
extra inzameling georganiseerd. We haalden zo’n 500 euro op die
werd doorgestort naar zijn fonds.

Voor de berggeiten die eens goesting hebben om te gaan klimmen, ik
raad dan Mur de Chevrères aan in Vogezen, Mur d’Aurec in het Cen-
traal-Massief en Mur de Péguère in de Pyreneeën. Als je dat niet ziet
zitten is er nog altijd de Muur van Geraardsbergen. Trouwens de
mooiste klim van de tour was diegene die bij de profs werd geannu-
leerd namelijk de Cormet de Roselend. Twintig kilometer klimmen
aan 6%. Zalig.
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Uiteindelijk heb ik 3.550 km, 57.830 hoogtemeters en 149 uren ge-
fietst om mijn doel te bereiken. De 13 kilo die ik uiteindelijk afviel
neem ik er graag bij. Eigenlijk besefte ik pas echt op het eind wat ik
allemaal realiseerde. Had ik eerder al fietsvakanties in het hoogge-
bergte gedaan dan had ik waarschijnlijk deze uitdaging nooit aange-
gaan omdat ik toen beter zou geweten hebben.
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Nu ik erop terugkijk, dan durf ik wel te zeggen dat ik mezelf heb over-
troffen en bekijk deze ervaring als een persoonlijke overwinning en
verrijking. Ik ga niet zeggen dat het volgend jaar opnieuw zal kriebe-
len om nog eens zot te doen maar zeg nooit nooit…

Yves Demoor

Proficiat Yves voor deze topprestatie en bedankt om uw
avontuur met ons te delen!
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Marktstraat 39/101
1703 Schepdaal
T: 0478/27.72.18
E: sinvest@telenet.be

Assesteenweg 415
1740 Wambeek-Ternat
T:02/582.12.91-F:02/582.40.42
E: info@huis-arijs.be
www.huis-arijs.be

Ramen & Deuren
Omer De Vidtslaan 68
1760 Roosdaal
T: 54/34.37.92-F:054/34.44.23
E: erkermann@skynet.be
www.erkermann.be

Ninoofsesteenweg 1144
1703 Schepdaal
T:02/567.24.46-F:02/307.65.68
E: info@batobouw.be
www.batobouw.be

Ninoofsesteenweg 845
1703 Schepdaal
T:02/569.62.62-F:02/567.14.33
trullemans@toyotabelgium.net
www.toyota.be/trullemans

Valkenaere Eric
Dolijkstraat 89
1701 Itterbeek
T: 02/305.32.32-F:02/306.74.07
www.dilbeekbandencenter.be

mailto:sinvest@telenet.be
mailto:info@huis-arijs.be
www.huis-arijs.be
mailto:erkermann@skynet.be
www.erkermann.be
mailto:info@batobouw.be
www.batobouw.be
mailto:trullemans@toyotabelgium.net
www.toyota.be/trullemans

