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Zaterdag 16 februari 2013 

Op maandag 18 februari 2013 verscheen in Het 
Nieuwsblad volgend artikel. 

Politie fietst voor ” kom op tegen 
kanker”   
 GENTBRUGGE - Voor het derde jaar op rij zal de Gent-
se politie onder leiding van commissaris Eddy Cosyn 
tijdens het Hemelvaartweekeinde deelnemen aan de 
1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Dit jaar 
zelfs met drie teams. Zaterdagavond 16 februari werd 

in Gentbrugge tijdens een wielerwedstrijd op rollen het 
laatste beetje inschrijvingsgeld verzameld. Om met drie 
teams te kunnen deelnemen moet er immers 15.000 euro 
betaald worden. Dat geld gaat rechtstreeks naar Kom op 
tegen Kanker.  

Winnaar zaterdag werd Team Aliplast, maar ook de ver-
schillende teams van de Gentse politie deden het heel 
goed.  

Onze club werd er vertegenwoordigd door onze voorzitter 
Philippe en de secretaris Robert en onze immer sympathie-
ke Ruth.   

 

Zaterdag 09 maart 2013 - 7 clubleden 
De weergoden hebben ons in maart niet in de watten gelegd. Op onze eerste 
zaterdagrit, 09/03/2013 regende het pijpenstelen tot op het moment dat de rit 
startte. Niettegenstaande dat waren we toch met zeven deelnemers. Het werd 
een kort verkenningsritje in de beste sfeer.  

Zaterdag, 16 maart 2013– 11 clubleden 
Regenen deed het niet maar het was verre van aangenaam om te fietsen. Koud 
en bewolkt weer. Weerom toch met 11 fietsers aan de start.  
Hopelijk wordt het weer vlug beter want ‘t is toch maar triestig. 



Donderdag, 21/03/2013   Meetjeslandroute - 20 clubleden      93 deelnemers 
Als bij wonder de beste dag van de week. Dit wil niet zeggen dat het een mooie dag was. Het was koud en toch wa-
ren er 93 deelnemers voor de door onze club georganiseerde rit. 20 clubleden fietsten mee. Volgende keer nog be-
ter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        “ A dime for your thoughts” 

Zaterdag, 23 maart 2013 - afgelast   “sneeuw” 
We hadden gedacht dat we het slechtste gehad hadden. Niets was minder waar. Door hevige sneeuwval dienden 
we de rit af te lassen .  

Zaterdag 30 maart 2013 - 7 clubleden 
Zaterdag 06 april 2013 - 6 clubleden 
Woensdag 10 april 2013   Denderrit - 8 clubleden plus Rudy L. 
Het was onze tweede dagrit. Het werd een tocht van 100 km. We fietsten langs rustige toch niet zoals aanvankelijk 
aangekondigd “platte wegen” via Zottegem naar Schendelbeke. Van in Schendelbeke volgden we de Dender 
stroomafwaarts tot in Aalst. De volledige rit was volledig vooraf verkend. Het stuk langs de Dender was reeds het 
jaar voordien verkend en goed bevonden. Het pad is er niet breed dus koersen zou er niet bij zijn.   
Toen we aan de Dender kwamen bleek het pad afgesloten.  Het wegdek was op meerdere plaatsen afgeschraapt en 
op enkele andere stukken diende er een omlegging gevolgd.  De inrichter van de rit kreeg de volle laag.  Gelukkig 
dienden we de Dender in Denderleeuw te verlaten om er in fietscafé “De Vrede” een snack te eten. Zo kwam de 
vrede terug. Na het middagmaal dienden we nog een 43 tal km te fietsen vooraleer we weer thuis waren 
Niettegenstaande het een volledig platte rit zou zijn was het toch een best lastige. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij kreeg de volle lading. 



De Rudy Lootens was er toen ook bij. 

Zaterdag 13 april 2013  “Ingrid organiseert een ritje” - 21 clubleden 
Ingrid had het voordien reeds aangekondigd.  Zij zou op zaterdag een ritje organiseren.  Het werd een schot in de 
roos.  Liefst 21 deelnemers vertrokken van aan “Den Boer” richting Eeklo.  Af en toe reden we wel eens fout.  Maar 
er zijn ergere dingen in het leven.  De sfeer was goed en de ambiance zat er in. Onze oudere leden waren opnieuw 
van de partij. 



Zaterdag 20 april 2013 - 16 clubleden 



Woensdag 24 april 2013    Gulden Ei route - 12 clubleden 
 

Betrekkelijk mooi weer.  Voor het eerst werd er dit seizoen een dagrit gereden waarbij er geen middagstop voor-
zien was.  Niettegenstaande dit waren er toch 12 deelnemers. De rit was ongeveer een 80 km lang.  Brenda was 
eveneens van de partij.  Zij zou later met Ingrid de rit met de Pink Ladies rijden en kon dus nog wat training gebrui-
ken.  Op het einde van de rit in de Pinte kwam Patrick DM ten val door onvoorzichtige kinderen op het fietspad. 
Achteraf zou blijken dat zijn stuur gebarsten was.  Gelukkig werd dit tijdig vastgesteld want Patrick vertrok kort na-

dien op training naar de bergen in Spanje.  Het was één van de zeldza-
me keren dat Hans aan een dagrit deelnam. 

Indien deze rit later op het seizoen 
zou gereden zijn dan zou het aantal 
deelnemers  zeker veel hoger ge-
weest zijn. 
Veel van onze oudere fietsende club-
leden hadden namelijk de koersfiets 

nog op zolder staan.  
Deze rit zonder mid-
dagstop is zeker 
voor herhaling vat-
baar.    



vervolg: woensdag 24 april 2013    Gulden Ei route, 



Zaterdag 27 april 2013   Davitamon - 14 clubleden 
Gezien het een zaterdag was reden wij zoals de vorige jaren de 

50 km. Heel veel deelnemers aan deze perfect georganiseerde 

rit.   We kregen de indruk dat de mensen die langs het parcours 

wonen steeds agressiever worden. Een gefrustreerde autobe-

stuurder vond het spijtig genoeg nodig om op een smal baantje 

met een te grote snelheid een groep deelnemende fietsers te-

gemoet te rijden. Het gevolg: weerom een valpartij. Piet had 

niet goed opgelet in de lessen "zelfverdediging van Fons Pennin-

ck". De val werd geen mooie koprol maar werd volledig opge-

vangen door de rechter knie. Een joekel van een gezwollen knie 

met alle kleuren van de regenboog was het gevolg. Gelukkig 

was de auto tijdig gestopt voor onze tuimelende vriend. Voor de 

rest alles goed. 

Donderdag 02 mei 2013   Sint Amands - afgelast - “regen”  

Zaterdag 04 mei 2013 - 9 clubleden 
Start om 09.00 u aan de Kristus Koning kerk op het Rerum Novarumplein.  

Niettegenstaande er heel wat vaste waarden aan de start ontbraken, waren er toch negen deelnemers.  Daar tegenover wa-

ren er twee nieuwe gezichten.  Nieuwe gezichten; in die zin dat het de eerste keer was dat we hen zagen aan de start dit 

jaar.  Bedankt Wim en Marc voor jullie deelname aan de zaterdagrit. We hopen dat het jullie bevallen is en dat we jullie nog 

meerdere malen zullen zien op onze ritten. 



Zaterdag 11 mei 2013  SHIT - WEER SHIT WEER - 4 clubleden 
Vier van onze leden trokken zich daar niets van aan en vertrokken voor een al dan niet gezellig ritje in de plenzende regen 

langs de Schelde. Ik was er om hen uit te wuiven. Later zou blijken dat niet alleen het weer hun grootste tegenslag was. Ze wer-

den ook nog slachtoffer van grote pech.  Het triestig weer zorgde er voor dat er maar vier leden waren om de zaterdagrit af te 

werken. 

De vier leden reden aan een gezapig tempo langs de Schelde, richting Oudenaarde. Ze reden twee aan twee: Peter en Patrick 

op kop, Willy en Jean in hun wiel. Een stuk voorbij Gavere sloeg het noodlot toe. Het zadel van Jean brak af en Jean diende  

zonder zadel verder te rijden. Is het door geluk, door stuurmanskunst of door ondersteuning van Willy, dat weten we nog niet, 

maar in ieder geval – en dat is het voornaamste – kon hij op een gewone manier voet aan de grond zetten. 

Peter heeft zich dan opgeofferd. Hij wisselde van fiets met Jean en zonder zadel reden we tot aan fietswinkel Marco te Gavere. 

Daar heeft Jean zijn fiets laten herstellen en hebben de drie medefietsers hun fietstocht verder gezet. 

Dus het ongeval heeft twee zaken geleerd:  

Eén: je moet wat geluk hebben 

Twee: het is fijn als je weet dat je op je medefietsers kunt rekenen. 

Woensdag 15 mei 2013   Herr Seele - afgelast - “voorspeld regenweer” 
Achteraf bleek het weer toch mee te vallen. 

Zaterdag 18 mei 2013   Van De Wiele Classic - 8 clubleden 
Patrick DM nam een schuiver van een vijftal meter wegens onnodig afremmen van mededeelnemers. Gelukkig zonder erg. 

Zaterdagmorgen hebben we geluk gehad met het weer,....  geen zon, maar ook geen regen! We zijn in deze dagen vlug content 

niet? 

Vermoedelijk door het weer waren er minder deelnemers dan vorig jaar. Ik schat ongeveer een 120-tal die in peleton om 09.00 

uur zijn gestart. 

Verder zijn twee belang-

rijke zaken te melden. 

1) Nog voor onze teller 

op kilometer 30 stond 

moest Ingrid afhaken 

(wegens te snel...?) Zij 

bengelde een tijdlang 

voor en na de bezemwa-

gen om bij de stop in Ou-

denaarde een vijftal mi-

nuutjes later toe te ko-

men. Gelukkig vond Dirk 

de moed :-) om haar bij 

te staan... gedurende 

deze voor haar moeilijke 

momenten. 

2) Een twintigtal kilome-

ter voor het einde had ik 

dan weer pech. Lekrijden 

kan iedereen overkomen. 

Natuurlijk - en ermee 

rekening houdende dat 

een nieuwe band opleg-

gen bij mij (Phil) meer dan 5 minuten duurt - was het peleton gaan vliegen... Ik reed dan de laatste kilometers uit, in het gezel-

schap van mijn ega...aan een tempo van 25km/u en bij aankomst rond 12.55 uur was iedereen reeds huiswaarts gekeerd. 

Het was ook niet zo gezellig daar aan de Bond Moyson. De drankstand stond niet buiten.... wegens 'te koud'...    

  

Foto gevonden op “Google Afbeeldingen”  

Van De Wiele Classic. 

Foto genomen op Van De Wiele Classic 2012 



 Zaterdag 25 mei 2013 - 9 clubleden 

Dinsdag 28 mei 2013   Gent-Roubaix - 9 clubleden 
Dinsdag 28 mei 2013 heb ik (Phil) letterlijk en figuurlijk 'de grenzen' overschreden... Met 158 kilometers op de teller kan ik 

zeggen dat ik een nieuw record heb gevestigd. Voldaan, maar enigszins uitgeteld blik ik terug op een mooie, prachtige rit. Zij 

die niet zijn komen opdagen hadden dus weerom ongelijk... En inderdaad, er waren meer afwezigen dan aanwezigen... Aan-

vankelijk telde ik drie leden van onze groep (Eddy, Willy28 en ikzelf) en in De Pinte stond ook onze Johan klaar. In totaal wa-

ren we met 11, de namen van de leden van 'De Pinte' zou Eric Comeyne doorgeven...  

Met een zuidoosten- tot zuiden-

wind op de front bereikten we zo 

ongeveer rond 11.45 uur de grens 

met Frankrijk. Een prachtig glooiend 

parcours bracht ons - in het gezel-

schap van de zon - naar Roubaix. 

Slechts één kasseistrook dienden we 

te trotseren, maar we kwamen dan 

ook niet vanuit Parijs de stad binnen-

gereden... 

Eddy wou blijkbaar als eerste de Ve-

lodrome binnenrijden, mogelijks de 

hoogte van de trottoirrand verkeerd 

inschattend en de remmen te laat 

gelost,... ging hij onfortuinlijk over de 

kop.  

Gelukkig hield hij er geen breuken, 

noch schaafwonden en/of kneuzin-

gen aan over! Zijn fietsstuur zal wel 

even moeten nagekeken en rechtge-

zet worden.  

... een ritje op de piste, enkele fo-

tootjes en dan naar Waterloo (de grens) voor onze boterhammekes te nuttigen. Een leuke ervaring, alhoewel er weinigen 

waren uitverkoren om de steilste hellingen van de wielerpiste op te rijden...  

 Onze terugrit ging nog iets vlotter. Dit had vermoedelijk alles te maken met enerzijds de rugwind en de dreigende wolken, 

maar anderzijds omwille van het feit dat nu  plots enkele andere wielervrienden de kop deden... die zich in 

de voormiddag ongetwijfeld uit de 

wind hadden gezet!   

Nochtans, onze ervaren 'ratten', Benoot en 

Eric, deden er alles aan om dat tempo te mil-

deren. Ze waren immers bekommerd om hun 

voorzitter ...  

 In de Pinte tussen de eerste druppels door 

onze bestemming gevonden om er te genieten 

van nen welverdiende Trappist, nen Ename en 

voor sommigen nen Icetea of koffie...  

 

Met oprechte dank aan de organisatoren Be-

noot en Eric !!!! 



Zaterdag 01 juni 2013 - 11 clubleden plus Willy D. 
Geen regen, beetje zon en geen malheurs. 

Zaterdag 08 juni 2013 - 14 clubleden plus Willy D. en de buur van Wim O. 

Woensdag 12 juni 2013   Kattenbergroute - 6 clubleden 

Onze zes moedige leden kozen voor de 110 km waarin er enkele nijdige hellingen verwerkt waren.  Na de rit was iedereen 

blij dat ze het toch maar weer gedaan hadden.  Profciat vrienden. 

Zaterdag 15 juni - 8 clubleden plus Willy D. 

Vrijdag 21 juni 2013   1° Tarl pijl - afgelast - “felle regen” 

Zaterdag 22 juni 2013 - 11 clubleden 

Zaterdag 29 juni 2013 - 5 clubleden 

Donderdag 04 juli 2013   Ronde van Opac—17 clubleden 
Deze rit is bij de leden gekend als een mooie rit en eveneens een goed georganiseerde rit met twee degelijke bevoorradin-

gen. Voor velen is het nog eens een terugzien van het politieopleidingscentrum in Mendonk. Spijtig dat er dit jaar bespaard 

werd op de verf van de markeringspijlen die piepklein waren en waardoor het niet altijd duidelijk was welke richting je moest 

rijden.  Er werd meer dan eens verkeerd gereden. Er werd min of meer een gevaarsituatie gecreëerd daar er soms plots ge-

remd werd aan een kruispunt.  Hopelijk  wordt de markering bij een volgende organisatie  terug beter zichtbaar. 

Er werd net als andere jaren gekozen voor de 105 km. Door het kopwerk van mannen als Patrick en Patrick hadden we op 

het einde van de rit toch nog een mooie gemiddelde snelheid niettegenstaande de hevige tegenwind op de terugweg. 

Bedankt mannen. 



Zaterdag 06 juli 2013 - 16 clubleden 
Eindelijk goed weer. 16 leden aan de start.  

Er werd in twee groepen gereden. Een groep van zeven en een groep van negen. In deze groep reed 

Chantalleke haar allereerst rit. Ik heb horen zeggen dat 

het haar bevallen was en dat ze zeker nog zal meerijden. 

Voor de leden die nog niet veel kilometers gereden heb-

ben dit jaar is het dus perfect mogelijk om aan een rit 

deel te nemen. 

In de groep van zeven had tsampetterke de leiding geno-

men en hij heeft verdorie een mooi ritje uit zijn mouw 

geschud. We reden via Landegem, Lotenhulle, Kanegem 

tot in Aarsele en dan terug tot in Drongen. Daar hebben 

we er enen gedronken op Patrick zijn verjaardag. 

Woensdag  17 juli 2013    Ieper - 6 clubleden 
De rit stond in het teken van "de vrede".  Zeven vredesactivisten reden deze rit.  Ruthje zie je niet op de foto want zij zat aan de 

andere kant van het toestel.  

’s Morgens reden we de Vredesroute.  Een mooie rit door het glooiend landschap rond Ieper.  De rit leidde ons langs meerdere 

oorlogskerkhoven.   We werden er toch even stil van  en het deed ons nogmaals het nutteloze van oorlog en geweld inzien.  

Na een lekkere spaghetti op een gezellig terrasje te Ieper reden we richting Westvleteren. Een  rit door een prachtig verlaten 

landschap.  Frank had ongeveer halverwege de rit een volledige straat laten uitbreken om er toch maar een Cornelke te kun-

nen insteken. Aan de abdij van St. Sixtus in café De Vrede dronken wij hemelse drank (zie foto) Het smaakte naar meer maar 

we moesten verstandig zijn anders zouden we de duivel tegenkomen. (dat was toch onze overtuiging) We dronken op Jean die 

volgend jaar in februari en in maart opa wordt. Proficiat. 

Groeten uit Westvleteren 

https://sites.google.com/site/wtcgentsepolitie/home/foto.JPG?attredirects=0


Zaterdag 27 juli 2013 - 5 clubleden 
De kerkklok 

had net 09.00 

u geluid en 

plots werd 

alles duister en 

vielen de eer-

ste dikke re-

gendruppels. 

Wat volgde 

was een wild 

imposant spel 

van regen, 

donder, blik-

sem en wind-

stoten. Geluk-

kig was er de 

kerkrondgang 

om te schui-

len. Negen 

sportievelingen stonden het spetterend en kletterend schouwspel te bewonderen. Naargelang de minuten verstreken zou al 

vlug blijken dat er van fietsen niets in huis zou komen. Jean hield het als eerste voor bekeken en reed huiswaarts. Hij was pas 

vertrokken en de regen en de bliksem namen wraak en namen in hevigheid toe. Tot nu toe hebben wij niets meer van hem 

vernomen. Nu "geen nieuws zal in dit geval goed nieuws zijn". De overblijvenden hebben uiteindelijk ook moeten toegeven aan 

de weergoden zodanig dat geen van hen droog thuis is gekomen. Daarom beslisten we dat zij hun ritpunten verdienden 

Woensdag 31 juli 2013    Walcheren - 13 clubleden  
Voor de ene vakantie, voor de andere hard labeur.  

Woensdagmorgen, 31 juli 2013 om 09.35 u namen 13 leden van de KGPWTC in Breskens de 

ferryboat naar Vlissingen in het mooie Walcheren.  

 Noël en vijf andere leden reden via de Rammekensroute naar Vrouwenpolder waar we in 

het ons vertrouwde hotel Duinoord het middagmaal zouden nuttigen. 

Piet of moet ik zeggen Patrick reed met zes iets meer geoefende deelnemers naar 

de zuidkant van het Veerse meer om zo langs het meer naar het Noorden toe, de rest van 

de groep te vervoegen voor het middagmaal. 

Voor Daisy was het na haar zware val van enkele jaren terug een vernieuwde kennismaking 

met het eiland Walcheren.  Na de tocht bleek het een toffe ervaring.  Op de terugrit naar Vlissingen werd er door de groep van 

Noêl gestopt om een lekker ijsje te nuttigen. Dit, de ontspannen sfeer en het goede weer maakten er een echte vakantiedag 

van. Heel anders was het bij de andere groep.  Na het middagmaal met nog een goede zestig kilometer voor de boeg bleek het 

al vlug dat de terugrit geen lachtertje zou worden.  Een hevige tegenwind was hiervan de oorzaak.  Patrick was niet van plan   

Zaterdag 20 juli 2013 - 12 clubleden 
Verlofgangers vertrekken en anderen komen terug.  We waren met twee groepjes van zes.  Het is ooit 

minder geweest.  Daisy was er ook weer bij en Walter, terug van een deugddoende vakantie, zette zijn 

beste beentje voor.  Noël is het nog niet verleerd en hij kreeg weer volop lof voor zijn schoon ritje. 

Waar blijft Sepelieke? 

Bij de andere groep iets minder geluk.  Na een eerste lus, gereden aan een strak tempo, werd er tij-

dens de tweede lus wat gas teruggenomen.  Net op dat moment werd de groep gevolgd door een fiet-

ser met een damesfiets met kind in de kinderstoel.  Hans kreeg de vraag of we altijd zo traag reden? 

 Grrr..... 

 

Hopelijk wordt Eddy wakker als hij dit ooit te lezen krijgt.  We hopen alleszins dat we hem terugzien. 



om zich te laten vloeren 

door die Hollandse wind en 

legde er de pees op.  Of was 

dit een verkeerde indruk 

van mij.  Aan 26 km/u raak-

te ik hopeloos achter. 

Een Nederlander merkte 

terecht op dat we onze gro-

te en brede kopman goed 

gekozen hadden. Iedereen 

bleef mooi in het wiel van 

Patrick.  Op het einde van 

de rit zou hij 108 km op kop 

gereden hebben.  Chapeau 

en bedankt!!! 

In Vlissingen aangekomen 

heb ik besloten om in het 

vervolg nooit nog "twee 

pintjes" bij mijn eten te 

drinken als er tegenwind 

staat. 
Anderen zeiden dat ze "als 

in een zetel zaten in het 

wiel van Patrick". Nog ande-

ren zeiden niets maar wa-

ren tevreden.  

Al bij al was het voor ieder-
een een mooie dag ge-
weest. 
Om 20.00 u lag ik in mijn 
bedje en ik heb de klok rond 
geslapen. 

Zaterdag 03 augustus 2013 - 10 clubleden plus Willy D.  

Zaterdag 10 augustus 2013 - 17 clubleden  
Zoals de voorbije weken het geval was werd er nu ook in twee 

groepen gereden.  Naar aanleiding hiervan besloot stamhoofd 

Noël zijn volgelingen in de toekomst de" Aboriginals" te noemen.  

Net als de Aboriginals lopen zij hier ook al zeer lang op deze aard-

kluit rond.   

Hiernaast een afbeelding van Noël zijn Aboriginals op een warme 

zomerdag.  De koerstruitjes werden gezien de warmte niet gedra-

gen. 

Let ook op de vrolijke gezichten. 



vervolg: zaterdag 10 augustus 2013 
De andere groep zal in de toekomst de "Originals" noemen. Deze 

groep kwam er lang na de Abo's.  Zij hebben geen vast stamhoofd 

en veranderen regelmatig van leider.  Ze zwerven meestal rond aan 

de Schelde. 

Hiernaast een afbeelding van de Originals.  De foto werd genomen 

op een donkere koude dag. 

Zoals je op de foto kan zien is het dragen van een helm verplicht.  

Het is aangeraden de helm altijd te dragen bij het fietsen zelfs voor 

korte afstanden. 

Veiligheid eerst. 

Dinsdag 13 augustus 2013    herdenkingsrit André Onderdonck - 14 clubleden 
Zeven Abo's en zes Ori's namen deel aan de achtste herdenkingsrit  André Onderdonck. De zes Ori's vetrokken om 09.00 u van-

af het Rerum Novarumplein naar Watervliet.  Er werd even gestopt op de plaats waar André ons verlaten heeft en na een klei-

ne mijmering ging het richting Meetjesland. Volgens de GPS van Piet leidden alle wegen naar Watervliet want op elke wegsplit-

sing waar een keuze diende gemaakt te worden,  waren alle mogelijkheden de goede weg naar Watervliet. Later zou blijken 

dat dit te wijten was aan een foutieve instelling van het toestel. Na het oplossen van dit probleem werd Watervliet bereikt zon-

der verdere problemen. 

De zeven Abo's waaronder Walter en Georgette, vertrokken om 10.00 u voor hun rit vanaf de Vier Lindekes naar Watervliet.  

Over hun rit is niet veel geweten maar zij kwamen pas na 12.00 u aan in restaurant Curieus.  Aldaar waren Edu, Laura, Hilda en 

Huguette ondertussen ook reeds toegekomen.  De familie en vrienden van André waren er aanwezig en ik weet zeker dat 

André dit goed vond.  



Vervolg: dinsdag 13 augustus 2013   herdenkingsrit André Onderdonck 

 



Woensdag 14 augustus 2013      Begeleiding Pink Ladies Ride2Barca 
De elf meisjes, die fietsen voor het goede doel, zijn vertrokken.  Nadat ze aan het publiek waren voorgesteld werd het start-

schot  voor hun rit gegeven door schepen Peeters. Samen met hun vrienden en sympathisanten reden de dames van op het 

Sint-Baafsplein onder begeleiding van onze clubleden Patrick, Jean en Piet en twee Gentse Draken naar de Scheldetragel te 

Zwijnaarde. In Eke werd afscheid genomen van de elf moedige meiden. We wensen hun alle geluk. 

Zaterdag 17 augustus 2013 - 6 clubleden 
Er werd heel wat regen voorspeld.  Niettegenstaande de voorspelde regen waren er 

toch vier abo's aan de start.  Hieruit blijkt duidelijk dat zij nog dicht bij de natuurele-

menten staan.  Er waren slechts twee ori's die zich van het weer niets aantrokken. 

Hoe de rit verlopen is weet ik niet want ik bleef thuis. Er waren geen klassementrij-

ders. 

 

‘t Meneerken heeft al veel buiten gestaan! 
 

Hiernaast een beetje nostalgie.  De ouderen onder ons zullien dit nog wel kennen. 



Woensdag 28 augustus 2013    Terneuzen  Koninklijke Maréchaussée - 3 clubleden 

Met 160 waren we die om 10 uur van start gingen in de “Omloop van Zeeuws-

Vlaanderen”. Onze club was vertegenwoordigd door Eddy, Patrick Van Waeyenberg-

he en ikzelf. Het parcours was schitterend uitgetekend door de inrichters, het is te 

vinden in bijlage. Niet alleen dat verdient een pluim maar ook de begeleiding was 

buitengewoon. Vier motards en vier wagens zorgden ervoor dat wij zonder onder-

breking de 100 km konden afleggen met een gemiddelde snelheid van 27 km/uur. 

We kregen zelfs een bonnetje voor een soep tijdens de rustpauze na 65 km; maar 

eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat we ook twee drankbonnetjes hebben gekregen.  

Ik kan enkel maar zeggen – wat mijn twee medefietsers beamen – dat er wat te le-

ren valt qua organisatie van de Nederlandse politie. Ze gebruiken zelfs geen – on-

zichtbare – verf op de grond. Volledigheidshalve dient vermeld dat de temperatuur 

ook zeer aangenaam was.  

Donderdag 29 augustus 2013    Rumbeke  door Eric de Pelgrim 
Erik reed op 29/08/2013 de 150km lange Rodenbachtocht ingericht door de BPSB te Rumbeke. Hij stuurde ons volgend relaas. 

De organisatie door de Politie Roeselare was tiptop in orde. In de voormiddag 

een lus van 75 km en terug aan de startplaats, spaghetti met 2 drankbonnne-

tjes voor 7,5 euro. Daarna een tweede lus van 75 km gevolgd door sandwichen 

met kaas,hesp of gehakt à volonté gratis en 2 drankbonnen.  

De 129 deelnemers werden begeleid door een politievoertuig op kop, achter 

de groep een bestelwagen van brouwerij Rodenbach als reparatiewagen, ge-

volgd door een ambulance van het Rode Kruis en daarna nog een politiecombi.  

De gewone kruispunten en kruispunten met verkeerslichten werden afgezet 

door 3 motards van Politie Roeselare zodat nergens moest gestopt worden.  

Alle deelnemers droegen een rugnummer zodat indien er iets zou gebeuren 

men onmiddellijk wist wie die persoon was.  

De fietsers die de kop deden waren van de organisatie en stonden radiofonisch 

in verbinding met hun collega's die achteraan fietsten, zodanig dat er altijd in 

gesloten groep werd gereden.  

Erik de Pelgrim. 

 

Bedankt voor je verslag Erik 



Zaterdag 31 augustus 2013 - 11 clubleden 
De Abo's en Ori's hebben gezamenlijk een mooie rit gereden van circa 56 km, dit op voorstel van Frank. Frank had de leiding 

maar in de omgeving van Oosterzele werden zij verrast door werken en omdat Peter er goed zijn baan kent, nam hij over, 

waarna Frank terug het laatste deel van de rit in goede banen leidde.  

Zaterdag 07 september 2013 - 13 clubleden 
De Abo's waren in de minderheid. Slechts twee taaie kerels hadden zich gemeld aan de start. De Ori's waren deze keer in de 

meerderheid. De twee Abo's zouden meerijden met de grootste groep. Noël kon nog net op tijd bij de groep aansluiten 

en Chantal en Peter werden iets later opgepikt. We reden samen een mooi ritje op plaatsen in Mullem waar we nog niet eer-

der gereden hadden. Gelukkig vonden we de weg terug anders waren we misschien nog aan het rijden. 

Donderdag 12 september 2013    Vlaamse Ardennenroute - 12 clubleden 
Deze rit is een organisatie van de 

BPSP. De meer geoefende rijders 

kunnen er hun hartje ophalen op 

de hellingen van de Vlaamse Ar-

dennen.  De boterhammekes wor-

den opgegeten in de mooie ver-

buikzaal van de brouwerij Roman 

te Mater. 

De trieste weersvoorspelling had 

echter  velen afgeschrikt om aan 

deze organisatie deel te nemen. 

Spijtig, want buiten een klein 

beetje motregen gedurende en-

kele minuten is het droog gebleven.  Slechts een dertig tal deelnemers.   

Zaterdag 14 september 2013 - 1 clublid 
Johan zong: "I was the one and only." Reden hiervoor: slecht weer. De maandag nadien vertrok hij naar 

de Vogezen om er de bergen op te rijden.  

Hij is ondertussen al lang terug en we vernamen van hem dat het weer er serieus tegengevallen was.   

Door het slechte weer hadden ze slechts één dag kunnen fietsen.  Hopelijk zal de after-fiets wel plezant 

geweest zijn. 

Nog goed dat hij die zaterdag reeds had kunnen wennen aan het rot weer. 

Dinsdag 17 september 2013    rit te Ursel - 7 clubleden 
Deze rit is een organisatie van het Militair Commando Provincie Oost -Vlaanderen . De opbrengst van de rit gaat naar de vzw. 

Huise Triest en vzw. Schoonderhage. 

Het is een fietstocht in de omgeving van Aalter-Knesselare-Ursel. De start en aankomst is gelegen op het vliegplein te Ursel. 

Naargelang eigen kunnen kan er deelgenomen worden aan de 40-85 of 115 km. Er is bevoorrading voorzien maar neem zelf 

toch maar een beetje eten mee. Je weet nooit wanneer de man met de hamer passeert. Het inschrijvingsgeld wordt terugbe-

taald via het puntensysteem. 

Het minder goede weer was de oorzaak van het beperkte aantal leden die de rit gereden hebben. 

zaterdag 21 september 2013 - 15 clubleden plus Willy D. 
7 Aboriginals en 8 Originals plus een 

volgeling van de Ori's vertrokken 

met mooi weer, frisjes maar goed 

voor de tijd van het jaar. Allen sa-

men tot Semmerzakebrug, waar de 

Abo's links de brug namen en een 

tochtje reden in de omgeving van 

Dikkelvenne en terug 49 km. Fer-

nand reed weer eens plat.  Zouden 

er mensen bij zijn die aan het Stad 

werken of werkten. 

 



Vervolg : zaterdag 21 september 2013 

De Ori's reden dan onder leiding van Peter een rit in zijn gekende omgeving rond Zottegem (71 km). Het ging eens naar om-

hoog en eens naar omlaag.  Eéntje wou in het begin altijd als eerste boven zijn. Hij dacht dit te moeten doen op een veel te 

groot verzet met als gevolg dat het naar het einde toe niet meer zo vlotte.  Hierdoor werd het parcours afgekeurd wegens te 

veel hellingen.  

Wie is dat ééntje?  

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 



Woensdag 25 september 2013   Zottegem-Zottegem - 12 clubleden plus Willy  

Herdenkingsrit “Herman De Bruycker”.  

De afwezigen hadden ongelijk. Een cliché maar in dit geval "een waar-

heid gelijk een koe."  

Eerst en vooral een dikke proficiat voor Peter en Chantal. De door hun 

ingerichte rit was perfect. 

We  startten met 12 fietsende deelnemers aan de sporthal te Zotte-

gem. Chantal bestuurde de volgauto en begeleidde ons de volledige rit. 

Van de sporthal ging het naar het stadhuis van Zottegem.  We werden 

er toegesproken door de ex-burgemeester De Loor en verwelkomd 

door Peter zijn moeder, een nog best pittige dame. 

Zoals Peter het zei, reden we door de poort van de Vlaamse Ardennen 

(aan de rand van Zottegem) deze mooie streek binnen. We reden net 

tot over de taalgrens want de straatnaam-

borden waren in het Frans.  De carrefour 

market van bij ons noemt daar carrefour 

dangereux. 

Bovenop La Houppe werd er plots gestopt 

en uit de volgauto werd er door Chantal en 

Peter een rijk gevulde tafel getoverd met 

o.a. lekkere bananen, peperkoek, rozijnen, 

sportdrank en nog veel meer lekkers om de 

innerlijke mens te versterken. 

Druppels waren er deze keer niet. 

Na deze bevoorradingsstop reden we ver-

der door het mooie landschap richting 

Schelde. Het was regelmatig klimmen maar 

eigenaardig genoeg nog meer dalen. Geen 

enkele klim was "te".  

 



Vervolg: woensdag 25 september 2013 Zottegem - Zottegem 
We dachten aan onze Abo's die spijtig genoeg niet aanwezig konden zijn.  

In Berchem aan de Schelde zei er ééntje dat we 

verkeerd reden waarop zijn schoonbroer zei dat 

Antwerpen heel groot is.  

Het ging verder door de streek van Stijn Streuvels 

naar de Tiegemberg waar de middagstop voorzien 

was.  

Op de Tiegemberg werd er gekoerst voor de bolle-

tjestrui. Wie het gehaald heeft weet ik niet want ik 

zat nog halverwege toen de eersten boven waren. 

Het weer was heerlijk en we hebben buiten gege-

ten. Het was er zalig op het terras met een weids 

overzicht over het dal. Omdat we er onze tenten 

niet konden opslaan moesten we spijtig wel weer 

vertrekken. 

Het positieve was dat we maar een 35 km voor de 

boeg hadden en dat de terugweg niet lastig was. 

Gelukkig want enkelen hadden toch last van de iets 

te papperige en wat zwaar op de maag liggende 

spaghetti. 

Eenmaal terug aan de sporthal was iedereen tevre-

den en vol lof over de gereden rit. 

Onze voorzitter Philippe trakteerde op de Markt 
van Zottegem met o.a. een lekkere Oude Zotte-
gemse. 



Vervolg: woensdag 25 september 2013 Zottegem - Zottegem 

Zaterdag 28 september 2013 - 15 clubleden plus Jan-Willem 
16 deelnemers aan de start, waarvan 13 ori's. Eén gemotiveerde fietsster moest forfait  geven wegens een niet betaalde elek-

triciteitsrekening.  Zij en haar compagnon dienden de fietsen terug in de auto te laden en huilend huiswaarts te rijden.  

Er was ook jong geweld op bezoek.  Daarmee bedoe-

len we niet Patrick maar wel zijn neefje Jan-Willem. 

We hebben er ne koek opgegeven.  Het werd een fan-

tastisch ritje.  De banden werd getest op een daarvoor 

geschikt terrein.  Enkele langzaam oplopende hellin-

gen werden  in de rit opgenomen.  De kopman was 

supersterk en het ging vooruit. 

Op het eind van de rit na een 60 km kwam er ééntje 

als een duivel uit een doosje naast de kopman  naar 

voor gespurt (er vast van overtuigd dat hij de spurt zou 

winnen)  maar er rust nog steeds een vloek op hem. 

"Hij zal nooit een spurt winnen als de groten er bij is".  

Alle registers werden open getrokken en nonkel Patrick loodste zijn neefje op een voortreffelijke manier naar de kop van de   



Vervolg: zaterdag 28 september 2013  
spurt en Jan-Willem reed als eerste over de denkbeeldige aankomstlijn. Zo heb ik het gezien uit de uithoek van 

mijn goed oog. Als ik mis ben laat het me weten.  Wie is dat ééntje.   

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Achteraf werd er nog druk nagepraat over deze rit op het met zon overgoten terras langs de Schelde. Er bleef 

zelfs een zeldzame naprater nog even socializen bij de tevreden deelnemers van de rit.  Zie foto hieronder 

Zaterdagrit 05 oktober 2013 - 15 clubleden plus Willy D. 
Toch nog 16 deelnemers aan de start niettegenstaande  enkele vaste waarden niet op het appel waren.  Ikzelf kon door om-

standigheden niet meerijden.  Ik heb achteraf vernomen dat de Abi's en Ori's samen gereden hadden.  Met Noël en Robert op 

kop werd de snelheid iets opgedreven en zoals naar goede gewoonte was er 'vrije snelheid" eenmaal de Schelde bereikt.  Wie 

de spurt gewonnen heeft heb ik niet vernomen.   

Na deze rit is Patrick  Demeyer zo goed als zeker onze nieuwe laureaat.   

Zaterdag 12 oktober 2013 - 14 clubleden      “de rit van de laureaat” 
Pas na de voorlaatste rit was Patrick zeker van zijn leidersplaats. De 

laatste rit werd  dus de rit van de kersverse laureaat. De dag voor 

de rit regen! De dag nadien regen! De dag zelf een nazomerse dag 

die wel wat fris begon maar tegen de middag scheen het zonnetje 

volop en dat zorgde voor een aangename temperatuur. Het was 

duidelijk dat de weergoden volledig achter Patrick zijn overwinning 

stonden. 

14 deelnemers aan de start. Fernand 

stond er met een splinternieuwe 

koersmachine.  Proficiat Fernand.  We 

wensen je nog vele jaren fietsplezier 

met je nieuwe fiets. 

We reden allen samen richting Dron-

gen en vervolgens richting Aalter. We 

reden door de Aalterse bossen maar 

we zijn er Wendy niet tegengekomen. 

Terug in Drongen werden wij bij Pa-

trick thuis getrakteerd op hemelse drank en spijs. Om niemand 

jaloers te maken werden de foto's genomen voor er iets op tafel 

kwam.  (zie verder) 

Op één van de volgende foto’s kan je zien op welke brandstof Pa-

trick rijdt.  Wetende dat hij aan cenosillicafobie lijdt zal het wel 

een kostelijk grapje zijn.   

Proficiat Patrick. 



Vervolg: zaterdag 12 oktober 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 



EINDSTAND  2013             

stand naam totaal           zaterdag dagritten BPSB 

1 De Meyer Patrick 40 22 12 6 

2 Baertsoen Piet 39 21 12 6 
3 Statius Jean 37 17 16 4 

4 Tallieu Philippe 36 16 14 6 
5 Delporte Eddy 36 14 12 10 
6 Cornel Frank 33 19 12 2 
7 Bogaert Willy 33 19 12 2 
8 Van Waeynberghe Patrick 31 13 14 4 
9 Baele Peter 29 25 2 2 

10 Deblaere Fernand 24 16 6 2 

11 Goemaere Ruth 22 16 6 0 
12 Bruyneel Noël 21 17 4 0 
13 Depourcq Ingrid 20 12 6 2 

14 Vandenweyer Dirk 19 13 4 2 
15 Aerens Marcel 18 10 6 2 

16 Demolder Johan 16 14 2 0 
17 Accoe Robert 16 10 0 6 

18 Verleysen Hans 14 6 2 6 

19 Onderdonck Georgette 12 6 4 2 

20 De Torck Ortaire 12 6 4 2 

21 Opstal Chantal 12 10 2 0 

22 Termont Patrick 11 3 6 2 
23 Comeyne Erik 10 0 2 8 

24 De Bruycker Eric 10 2 0 8 

25 Onderdonck Wim 9 9 0 0 
26 Lemaire Marc 7 7 0 0 

27 Onderdonck Walter 7 5 2 0 
28 De Ganck Ivan 6 0 2 4 

29 Van der Leene Roland 6 0 2 4 
30 Brossé Daisy 6 2 4 0 

31 Deneckere Frederik 6 0 0 6 
32 Monteyne Didier 5 1 2 2 

33 Van Pelt Guido 4 0 0 4 

34 Dhondt Brenda 4 0 2 2 

35 De Vooght Hubert 4 0 2 2 

36 Maryns Frank 3 1 0 2 
37 De Clercq Luc 3 3 0 0 

38 De Schilder Freddy 2 0 0 2 

39 Van de Wiele Peter 2 0 0 2 

40 Van Peteghem Caroline 2 0 0 2 

41 Braeckman Romain 2 0 2 0 
42 Benoot Roger 2 0 2 0 
43 Janssens Luc 2 2 0 0 

44 Dewaele Gerrit 2 0 0 2 

45 Onderdonck Edu 2 0 2 0 

46 De Clercq Simon 1 1 0 0 

47 Van Thuyne Philippe 0 0 0 0 
48 Tuyttens Inge 0 0 0 0 
49 Slock Gino 0 0 0 0 
50 Sepelie Eddy 0 0 0 0 

51 Muguca G Manuel 0 0 0 0 
52 Fiers Manolito 0 0 0 0 
53 Duyck Roland 0 0 0 0 

54 De Vos Bertrand 0 0 0 0 
55 De Rynck Luc 0 0 0 0 

56 De Pourck Roland 0 0 0 0 
57 Crul Rudy 0  0 0 0 
            


