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Beste fietsliefhebbers, beste leden, 
 
De wetenschap is een gegeven kennis na het onderzoek. 
 
Momenteel zijn onze wetenschappers nog aan het onderzoeken 
 en hebben nog geen antwoord op Covid-19. 
 
We blijven in een moeilijke situatie leven . Elke dag krijgen we ander nieuws te horen.  
 
Daardoor hebben we moeten ingrijpen in ons programma. Het bestuur heeft een extra vergadering 
ingelast in de maand juli. 
 
Spijtig genoeg zijn we tot de conclusie gekomen dat sommige activiteiten niet meer veilig genoeg 
waren om door te gaan, vandaar onze beslissing om het fietsprogramma van de maand augustus    
stil   te leggen.  We moesten ook beslissen om het familiefeest (midden oktober) én het Smulfestijn 
dit jaar niet te laten doorgaan. 
 
Al deze beslissingen zijn genomen in het belang van de gezondheid van onze leden. 
 
We kunnen weliswaar terugblikken op toffe ritten tussen de twee Covid pauzes. 
 
Ik hoop echt dat we terug de draad kunnen opnemen vanaf september. 
 
Hou het veilig en gezond op de fiets. 
 
Groeten, Eddy 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
Door de herschikking van de verschijningsdata van ons clubblad vanwege de uitzonderlijke Corona-
toestanden die ons dit jaar parten speelden, verschijnt dit derde en laatste clubblad dus enkele weken 
vroeger dan het traditionele 4e (en laatste) clubblad van de vorige jaren. 
 
Ik dank de leden die meewerkten aan ons ledenblad en zelfs in deze moeilijke tijden konden we voor 
dit nummer rekenen op de frisse inspiratie van verschillende artikelschrijvers.   
 
Dank ook aan John Deroo voor de opmaak van de programmapagina’s, dank aan Drukkerij Verhoeven 
voor de prettige samenwerking en bijzondere dank aan medewerkster Cathy De Ryck.  Door Coovid-19, 
met de daaraan gerelateerde beperkingen qua samenkomst,  verliep de voorziene overschakeling naar 
een volledig nieuw opmaaksysteem (Publisher) niet helemaal zoals verhoopt.  Maar uitgesteld is niet 
verloren: als ik volgend jaar, als 70-plusser en na 7 jaar, een (redactie-)stapje achteruit zet,  zal Cathy 
overnemen als hoofdredacteur.  En natuurlijk zal ze in de toekomst zeker kunnen blijven rekenen op 
mijn medewerking.  Succes Cathy!  
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Toch beginnen onze korte berichten met goed nieuws:     

 

Bij Toon Mertens (A ploeg) en echtgenote Nele was er op 28 april de geboorte 
van Bas, hun eerste kindje (3,575kg, 52 cm) 

Bas is meteen ook het eerste kleinkind van Jan Mertens (Cyclo ploeg). 
Proficiat aan ouders en grootouders! 
 
En op 2 juni werd Gitte geboren (3,980 kg), dochter   
van Tuur Pannus (Tempo’s) en vriendin Brenda. 
We nemen aan dat broertje Warre in de wolken is 

                                        met de geboorte van kleine zus!       
              Dat zal zeker ook het geval zijn bij grootvader Pierre 
              Pannus, echtgenote Hilde … en nonkel Raf Pannus. 
                                        Ook hier een dikke proficiat aan ouders en grootouders! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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                         CORONA…     
 
- Op 13 mei kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat er vanaf maandag 18 mei weer in groep   
 gefietst mocht worden, dit mits het naleven van een aantal voorwaarden.  We hadden dus 
 op zondag 24 mei kunnen hervatten met onze zondagse groepsritten, maar na grondig 
 overleg binnen (en buiten) het bestuur werd er besloten om de LWT-herstart uit te stellen 
 tot zondag 14 juni (cfr. nieuwsbrieven mei en juni).  Daarbij werden ook wat aanpassingen 
 gedaan, zodat er bijvoorbeeld op verschillende plaatsen gestart werd.  
 Het was in ieder geval duidelijk dat de honger naar onze groepsritten groot was,  
              want er was meteen een mooie opkomst bij de verschillende ploegen.   
 

- Maar midden juli kwam dan weer verontrustend Corona-nieuws en bijhorende Veiligheidsraden. 
   Na veel wikken en wegen besloot het bestuur op 29 juli om de zondagse clubritten, 
 voorzien voor de maand september, af te gelasten nieuwsbrief 30 juli).  
   Onze voornaamste bekommernis was daarbij zeker en vast de veiligheid van onze leden… 
   Gezien de verschillende meningen bij onze clubleden was dat geen gemakkelijke keuze.   
   Enerzijds was er de commentaar, zelfs het verwijt, dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid 
 niet nam, terwijl anderen vonden dat er beter verder gefietst kon worden zolang het niet  
              verboden was, al was het maar omdat daar ook  lidgeld voor betaald werd…  
   We duimen nu voor een herstart en een mooi seizoeneinde vanaf begin september. 
   (zie programma op de volgende pagina’s) 
 
- Eveneens op het einde van juli moesten we dan ook nog andere knopen doorhakken:  
 - géén familiefeest midden oktober… 
 - géén 45ste Smulfestijn begin november…   
 - vermoedelijk géén clubfoto bij de seizoensluiting, mogelijk wél ploegfoto’s. 
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En spijtig genoeg moeten we dan verder gaan met een aantal overlijdensberichten: 
 
Op 10 april overleed de 91-jarige Roland Corneillie.  Samen met zijn 
echtgenote Denise Van Dyck was hij jarenlang één van de vaste waarden 
van onze Randonneursploeg.   
Wij bieden hierbij aan Denise en aan de ganse familie onze oprechte 
gevoelens van medeleven aan. 
 
Eveneens op 91-jarige leeftijd overleed op 13 april Clementine Herbomel, 
de schoonmoeder van François Van Horebeek en van Peter Louckx (beiden 
Sportivo ploeg).  Wij bieden hierbij aan François en Peter, aan hun 
echtgenotes Daniëlle en Lutgarde en aan de ganse familie onze oprechte gevoelens van medeleven aan.   
 
Op 22 april vernamen we dat oud LWT-er Jean-Paul Taelemans (64 jaar) om het leven kwam door een 
dramatisch fietsongeval in Lembeek.  Jean-Paul was in de jaren 70-80 een bekend streekrenner die bij de 
amateurs mooie overwinningen behaalde.  Later reed hij ook nog enkele jaren bij onze A ploeg.   
Heel wat Vlezenbeekse LWT-ers lieten ons weten hoezeer ze de sympathieke Jean-Paul waardeerden als 
vriend of buurman.  
Aan de familie bieden we hierbij onze diepe gevoelens van medeleven aan. 
 
Aan Peter Vandevelde (D ploeg) en familie bieden wij onze oprechte gevoelens van medeleven bij het 
plotse en totaal onverwachte overlijden van zijn vader Lucien (75 jaar), dit tijdens een gezamenlijke fietsrit 
op zondag 3 mei.   
 

Op 5 mei overleed oud LWT-er Chris Rammant (B ploeg, later Cyclo ploeg) op 
79-jarige leeftijd aan de gevolgen van Coovid-19.  Chris verbleef al enige tijd 
in het woonzorgcentrum De Maretak (Halle) dat al tijdens de maand april 
uitzonderlijk zwaar getroffen werd: bijna één derde van de residenten 
overleed na een besmetting met het Corona virus.  
Chris maakte zich tussen de jaren 1980 en 2005 zeer verdienstelijk in onze 
club, enerzijds als baankapitein van heel wat mooie omlopen, anderzijds als 
gids bij de clubwandelingen.    

     Wij bieden hierbij aan de familie onze oprechte gevoelens van medeleven aan.  
 
Op 22 mei overleed de 95-jarige Elisa Arijs, schoonmoeder van Albert Van Der Elst.  
Wij bieden aan Albert, aan echtgenote Godelieve en aan de ganse familie onze oprechte gevoelens van 
medeleven aan. 
 
En op 28 mei vernamen we het overlijden van Josephine De Breuker (90 jaar), moeder van Willy Van 
Hemelrijck (Toeristen ploeg).  Zij overleed nauwelijks 7 weken na de dood van haar echtgenoot… (zie 

melding in het vorig clubblad). 
Wij betuigen hierbij ons diepe medeleven aan Willy, aan echtgenote Linda Severs (Moderato’s) en aan 

de ganse familie. 
 
Eveneens op 28 mei overleed Michel Bruier.  De 68-jarige Michel maakte zich de voorbije jaren  vooral 
verdienstelijk als volgwagenchauffeur voor verschillende ploegen.  In zijn jonge fietste hij bij de A ploeg,  
later bleef hij nog vele jaren actief bij de Cyclo’s, Toeristen en C ploeg.  
Wij bieden aan echtgenote Clairette en familie onze oprechte deelneming aan. 
 
                                                                                    - 4 -  



Ook aan Chantal Verhaeghe en Olivier Van Vaerenbergh (beiden Flandrien ploeg)  
bieden wij ons diep medeleven aan bij de dood van Jozef Verhaeghe (78 jaar),  
vader van Chantal, op 6 juni.   
Jozef “Jef Kid” was bij vele clubmakkers bekend als gepassioneerd afstandsloper     
bij joggingclub Leeuwerik.   
Oprechte deelneming ook aan echtgenote Josiane en aan de ganse familie. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Midden juli moest Jan Vion (Flandriens) ’s nachts met hartproblemen in allerijl naar het ziekenhuis in 

Halle.  Van daaruit werd hij meteen per ziekenwagen overgebracht naar het U.Z. in Jette.  Met het 
inbrengen van een coronaire stent werd het probleem al snel verholpen.  Jean bleef uiteindelijk 3 dagen 
in het ziekenhuis en toen ik hem op 27 juli opbelde ging alles heel goed.  Hij moest dan wel nog op 31 juli 
nog eens teruggaan voor het inbrengen van een tweede, niet dringende stent.   
Wij wensen hem een spoedig verder herstel! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
We melden hier ook graag dat Willy Heymans (Sportivo’s) die tijdens de maand maart een coronaire 

bypassoperatie onderging, ondertussen helemaal hersteld is.  Het deed ons dan ook heel veel genoegen 
dat hij op 19 juli zijn comeback helemaal bevestigde als baankapitein van zijn ploeg (Omloop Neufvilles). 
We herhalen wat we schreven in ons vorig clubblad: sterke kerel!  Proficiat Willy!!  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
En een paar dagen later kreeg Paul Rimaux (Flandriens) te maken met ernstige gezondheidsproblemen 
toen hij, tijdens het klussen aan zijn tweede verblijf in Zeeland, plots te maken kreeg met acute 
ademhalingsproblemen en symptomen waarvan hij vermoedde dat het met zijn hart te maken had.   
In het ziekenhuis van Terneuzen toonde een CT-scan dat longembolen in beide longen aan de basis 
lagen van deze zware problemen.  Er werd dan ook meteen een behandeling met bloedverdunners 
gestart.  Na enkele dagen mocht hij naar huis voor verder herstel, waarbij rekening moet gehouden 
worden met een maandenlange revalidatie.   
We wensen Paul daarbij veel moed en een goed en volledig herstel! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
En vlak voor we de redactie van dit clubblad afsluiten vernemen we dat bestuurslid Linda Van Ransbeeck 
(Moderato’s) op de hete zondag 9 augustus,  tijdens een ritje met haar echtgenoot en met een paar 
vrienden, een lelijke val deed waarbij ze een breuk opliep van de kop van de schouder.  Pas enkele dagen 
later zou kunnen uitgemaakt worden of de schouder al dan niet zou moeten geopereerd worden.   
Hoe dan ook: erg pijnlijk en dikke pech!  We wensen Linda een spoedig herstel! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nog twee mededelingen, weliswaar niet over  clubinrichtingen, maar waar we als club wel mee te 
maken hadden:  
- In het revalidatieziekenhuis Inkendaal (Vlezenbeek) zal er medio september dit jaar géén G-Sportdag  
   georganiseerd worden (Coovid-19…); 
- De laatste rit van de BinckBank Tour, die dit jaar een 5-daagse zal zijn (29/9-3/10), zal dit jaar niet  
  starten in Sint-Pieters-Leeuw, maar wel in Ottignies. 
  De zeer gewaardeerde hulp van onze LWT-medewerkers zal dus in 2020 niet nodig zijn… 

********************************************************* 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 
  
 Christian Bianco   Sint-Pieters-Leeuw 
 Tim De Plecker    Sint-Pieters-Leeuw 
 Nico Claes    Lembeek 
 Josiane Schoukens   Sint-Pieters-Leeuw 
 Siebe Knaepen    Halle 
 Sophie De Brueker   Schepdaal                                                                                                       
 

- 5 - 



BELANGRIJKE OPROEP 
 
 
Neem ons aub niet kwalijk dat we hier onze leden die al eens 
aankopen doen in de Makro hier nog eens  proberen te overhalen om 
de moeite te doen om hun Makrokaart te registreren op de website 
(Makro.be)… en daarbij de Leeuwse Wielertoeristen aanduiden als 
begunstigde.   
Op die manier gaat 3% van de aankoopbedragen naar onze 
vereniging, inderdaad een “Leuk Steuntje” zoals Makro het noemt. 
 
 

Het lijkt misschien een kleinigheid (alhoewel… zie verder) maar het zijn én het worden moeilijke tijden 
voor vele verenigingen, ook voor de LWT.  Onze grootste bron van jaarlijkse inkomsten valt weg, met 
name ons Smulfestijn, jaarlijks goed voor zowat 15.000 euro in de clubkas.  
De leden die jaarlijks in december naar de Algemene Vergadering komen zien daar, aan de hand van het 
kasverslag van penningmeester Pascal Hallemans, dat inkomsten en uitgaven jaarlijks min of meer in 
evenwicht zijn.    
Door de ongewone omstandigheden dit jaar (Corona…) zullen de uitgaven in 2020 weliswaar wat minder 
zijn, maar er blijven ook heel wat vaste kosten (waarvoor we ook verwijzen naar het jaarlijkse kasverslag 
op de A.V.)  
 
Dus verwijzen we hier nog eens naar het “Leuk Steuntje” van Makro… 
 Ondanks onze oproepen vorig jaar om de Makrokaart te registreren zien we dat  
 op heden slechts 24 LWT-ers die (kleine) moeite deden… 
 Dit vinden we ontgoochelend weinig voor een club met ruim 300 leden (nog geen 10%...) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Je Makrokaart registreren ter ondersteuning van een 
 club  is heel eenvoudig.   
     Op de website makro.be vind je de nodige aanwijzingen 
 
**********************************************************                                                                    

Toch zorgden die 24 LWT-ers, sinds het voorjaar van 2019 voor een 
totaalopbrengst van (afgerond) 1.900 euro.  
Anders gezegd, circa 1.400 euro per jaar.   
Een vereniging kan via Makro jaarlijks 3.000 euro steun krijgen (dat is 
het maximum), vandaar deze warme oproep!  Met uw hulp kan de 
“sponsoring” via Makro dus gemakkelijk méér dan verdubbeld worden! 
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Maaltijden
Spaghetti
Lasagne
Croque Monsieur

Openingsuren:
Maandag gesloten

Di: van 15 uur tot 23 uur

Woe tot za: van 15 uur tot 1 uur
Zo: vanaf 11 uur tot 20 uur

PARKING - TUINTERRAS
FEESTZAAL

VERGADERZALEN

Taverne “De Grove”
Jan Vanderstraetenstraat 157

1600 Sint-Pieters-Leeuw
+32 478 334 305

taverne@degrove.be
www.degrove.be

Facebook: Taverne De Grove
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In levenskronieken beschrijft hij zijn herkomst, zijn jeugdjaren, de school, het werk, 
bij den troep, de sport, Kerstmis, een epiloog en wat er zoal in zijn tachtigjarig leven 
gebeurd is. Je vindt ook in dit boek de artikels en LWT interviews die niet in zijn eerste 
boek  “25 jaar wielertoerist” verschenen zijn.

De levenskronieken werden geschreven om zijn vijf lieve kleinzonen een inzicht te 
geven hoe het dagelijks leven er uit zag tijdens de periode van in het begin van WOII 
tot in het Coronajaar 2020, net voor hun oma en opa op 29 april 2021 hopelijk hun 60 
jaar huwelijk zullen kunnen vieren.

Het boek, formaat 170 x 240 mm, telt 544 pagina’s. Het is genaaid en voorzien van een 
gekartonneerde kaft.

Als je deze levenskronieken wenst te bekomen kan dit mits een bijdrage in de drukke-
rijonkosten over te maken aan Pierre. Stort 24 euro op KBC rekening: 
BE71 4268 1015 3169 met vermelding van je adres. Pierre zal je persoonlijk het boek 
bezorgen en indien je het wenst ook signeren. Levering in de herfst 2020. 
Een vraagje? GSM nr. 0478 36 08 25

Met de vriendelijke groeten van 

PIERRE HEEFT EEN TWEEDE BOEK GESCHREVEN!

Pierre Huygens
- 7 -

Heroica Classics ‘20Heroica Classics ‘20

Zaterdag 1 AUGUSTUS
VIELSALM

SEAN KELLY 
CLASSIC

www.seankelly.bewww.seankelly.be

www.VWB.bewww.VWB.be

Prachtig parcours doorheen de Ardennen
VOLLEDIG VERNIEUWD PARCOURS

.BEWWW.VBRVBR

Een scala van kwaliteitstochtenEen scala van kwaliteitstochten

Datum Startplaats Event
22/02 OPWIJK Brussel - Opwijk - De Nil Classic
28/03 LIEDEKERKE Parel Van Het Pajotteland
12/04 HAMME (O.VL.) 53x11 Classic
25/04 BAZEL Saeftinghe Classic
09/05 ZELEM Acht Van Zelem
30/05 HALEN De Ronde Van Zuid-Limburg
06/06 ALKEN Cristal Alken Classic
14/06 TEMSE Jan Bogaert Classic
14/06 WEVELGEM Wevelgem Cycling Classic
20/06 REKEM Rekem-Francorchamps-Rekem  

27/06 KESSEL-LO Vlierbeekriders Classic

01/08 VIELSALM Sean Kelly Classic

05/09 BUGGENHOUT Avalon Bike Rock
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CLUBPROGRAMMA 2020: 6 september - 4 oktober
BRENG IEDERE ZONDAG UW ID-KAART MEE ...

Zondag 6/09/2020    -   (28ste  zondag van het seizoen)

A-ploeg
(34 km/u)

Omloop "Maffle" - 100 km
Vertrekuur : 8u10
U

Baankapitein : Wim Vermaut
Volgwagen : Wim Vermaut

Medewerker : Jeroen Peetroons

Flandriens
(31 km/u)

Omloop "De Gordel" - 100 km
Vertrekuur : 7u55
U

Baankapitein : Francis Gens
Volgwagen : Nadia Everaert

Medewerker : Alexis Debremaeker

Tempo's
(30 km/u)

Omloop "Shape" - 100 km
Vertrekuur : 8u00
U

Baankapitein : Ronald Huybrecht
Volgwagen : Benny Van Den Berghe

Medewerker : 

Sportivo's
(28 km/u)

Omloop "Geraardsbergen" - 95 km
Vertrekuur : 8u05
U

Baankapitein : Herman Rampelberg
Volgwagen : Stephan Volkers

Medewerker : Willy Heymans

Cyclo's
(26 km/u)

Omloop "Bois de Graty" - 85 km
Vertrekuur : 8u15
U

Baankapitein : Frans Gettemans
Volgwagen : Clem Cornelis

Medewerker : Roger Wispenninck

Toeristen
(24 km/u)

Omloop "Rond Den Berg" - 75 km
Vertrekuur : 8u20
U

Baankapitein : Bruno Tordeur
Volgwagen : Jean Pierre Vanhemelryck

Medewerker : Christian Dekeukelaere

D-ploeg
(22 km/u)

Omloop "We zien wel" - 65 km
Vertrekuur : 8u25
U

Baankapitein : Van Ransbeek Linda
Volgwagen : Jean-Pierre Marcelis

Medewerker :

Trappers
(20 km/u)

Omloop "Saintes" - 55 km
Vertrekuur : 8u30
U

Baankapitein : De ploeg
Volgwagen : Geen

Medewerker : De ploeg

Moderato's
(16 km/u)

Omloop "Overdorp" - 50 km
Vertrekuur : 8u30
U

Baankapitein : Jannine Auwerijckx
Volgwagen :

Medewerker :
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FOR THE BIKE OF YOUR LIFE

BIKE & CONCEPT STORE STROMER
10% KORTING VOOR ALLE LWT LEDEN

WWW.BIKELIFE.BE

BERGENSESTEENWEG 41 , 1651 LOT (BEERSEL)
02/361 61 06 - INFO@BIKELIFE.BE
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BRENG IEDERE ZONDAG UW ID-KAART MEE ...BRENG IEDERE ZONDAG UW ID-KAART MEE ...

Zondag 13/09/2020    -   (29ste  zondag van het seizoen)

A-ploeg
(34 km/u)

Omloop "Villers-la-Ville" - 100 km
Vertrekuur : 8u10
U

Baankapitein : Tom Dedobbeleer
Volgwagen : Tom Dedobbeleer

Medewerker : Koen Nechelput

Flandriens
(31 km/u)

Omloop "Langs Oudenberghof" - 100 km
Vertrekuur : 7u55
U

Baankapitein : Xavier Rousseau
Volgwagen : Nadia Everaert

Medewerker : Francis Gens

Tempo's
(30 km/u)

Omloop "Ecaussinnes" - 100 km
Vertrekuur : 8u00
U

Baankapitein : Laurent Vanderslock
Volgwagen : Kurt Quinot

Medewerker : Benny Van Den Berghe

Sportivo's
(28 km/u)

Omloop "Pairi Daiza" - 95 km
Vertrekuur : 8u05
U

Baankapitein : Piet Van Wanseele
Volgwagen : Stephan Volkers

Medewerker : Roland Demol

Cyclo's
(26 km/u)

Omloop "Clubkampioenschap" -  km
Vertrekuur : 8u15
U

Baankapitein : Jan Mertens
Volgwagen : Rudi Andries

Medewerker : Jef Vanmeulder

Toeristen
(24 km/u)

Omloop "Thoricourt" - 75 km
Vertrekuur : 8u20
U

Baankapitein : Eddie Bosmans
Volgwagen : Danny Vekeman

Medewerker : Gilbert Claes

D-ploeg
(22 km/u)

Omloop "Zonder Naam" - 65 km
Vertrekuur : 8u25
U

Baankapitein : Jean-Jacques Verschueren
Volgwagen : Alice Vanderkelen

Medewerker :

Trappers
(20 km/u)

Omloop "Tollembeek" - 55 km
Vertrekuur : 8u30
U

Baankapitein : De ploeg
Volgwagen : Geen

Medewerker : De ploeg

Moderato's
(16 km/u)

Omloop "De 6 Torens" - 50 km
Vertrekuur : 8u30
U

Baankapitein : Dirk Dierickx
Volgwagen :

Medewerker :
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Bergensesteenweg 273         1600 Sint-Pieters-Leeuw

slagerij • traiteur
A. Algoedstraat 29 - 1750 Lennik - 02 306 33 09 - info@stier1.be

www.stier1.be

  VERHUREN ZONDER ZORGEN  
 
Bent u verhuurder van vastgoed? Dan weet u dat het beheer van een vastgoedportefeuille de 
afgelopen jaren alsmaar ingewikkelder is geworden door strengere wetgeving ter bescherming 
van de huurder.  
Rentmeesterschap biedt de oplossing die zowel eigenaar als huurder ten goede komt en 
resulteert in een duurzaam beheer met rendement op lange termijn. IMMO GROOT LEEUW 
kan u garanderen van een optimale dienstverlening. Hiervoor doen we beroep op een team 
van breed opgeleide vastgoeddeskundigen waaronder een vastgoedmakelaar met meer dan 30 
jaar ervaring, een verzekeringsmakelaar, een syndicus en een ingenieur-architect. Hierdoor 
kunnen we bijstand verlenen op verschillende niveaus: bouwtechnisch beheer, financieel 
beheer en juridisch beheer. Door deze aanpak bieden we onze klanten enkele unieke 
voordelen: het vermijden van boetes, advies bij investeringen en verbeteringen, anonimiteit 
van de verhuurder en rechtsbijstandverzekering in geval van wanbetaling van de huurder. 
Kortom, met rentmeesterschap kunt u volop genieten van vastgoed zonder zorgen. Contacteer 
ons vrijblijvend voor meer informatie.  
Actie jaarmarkt 1ste jaar gratis rechtsbijstand bij rentmeesterschap. 

 
 Bergensesteenweg 273 in Sint-Pieters-Leeuw 
 02 378 04 44 of info@immogrootleeuw.be 
 www.immogrootleeuw.be 
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BRENG IEDERE ZONDAG UW ID-KAART MEE ...BRENG IEDERE ZONDAG UW ID-KAART MEE ...

Zondag 20/09/2020    -   (30ste  zondag van het seizoen)

A-ploeg
(34 km/u)

Omloop "Brakel" - 100 km
Vertrekuur : 8u10
U

Baankapitein : Thomas Guilmin
Volgwagen : Thomas Guilmin

Medewerker : Toon Mertens

Flandriens
(31 km/u)

Omloop "Clubkampioenschap" - 0 km
Vertrekuur : 7u55
U

Baankapitein : Francis Gens
Volgwagen : Nadia Everaert

Medewerker : René Moriau

Tempo's
(30 km/u)

Omloop "Clubkampioenschap" - 0 km
Vertrekuur : 8u00
U

Baankapitein : John Deroo
Volgwagen : Benny Van Den Berghe

Medewerker : 

Sportivo's
(28 km/u)

Omloop "Clubkampioenschap" - 999 km
Vertrekuur : 8u05
U

Baankapitein : Edgard Van Hecke
Volgwagen : Stephan Volkers

Medewerker :

Cyclo's
(26 km/u)

Omloop "Geuzeroute" - 85 km
Vertrekuur : 8u15
U

Baankapitein : Jenny Roobaert
Volgwagen : Dirk Temmerman

Medewerker : Ann Mosselmans

Toeristen
(24 km/u)

Omloop "Club Kampioenschap" -  km
Vertrekuur : 8u20
U

Baankapitein : Patrick Detré
Volgwagen : Willy Vanhemelrijck

Medewerker : Marc Van Stevens

D-ploeg
(22 km/u)

Omloop "Clubkampioenschap" -  km
Vertrekuur : 8u25
U

Baankapitein : Julien Spitaels
Volgwagen : Alice Vanderkelen

Medewerker :

Trappers
(20 km/u)

Omloop "Clubkampioenschap 2020" - 0 km
Vertrekuur : 8u30
U

Baankapitein : De ploeg
Volgwagen : Geen

Medewerker : De ploeg

Moderato's
(16 km/u)

Omloop "Clubkampioenschap (Brussel)" - 0 km
Vertrekuur : 8u30
U

Baankapitein : Pierre Huygens
Volgwagen :

Medewerker :
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BRENG IEDERE ZONDAG UW ID-KAART MEE ...BRENG IEDERE ZONDAG UW ID-KAART MEE ...

Zondag 27/09/2020    -   (31ste  zondag van het seizoen)

A-ploeg
(34 km/u)

Omloop "Scalle" - 100 km
Vertrekuur : 8u10
U

Baankapitein : Pascal Hallemans
Volgwagen : Pascal Hallemans

Medewerker : Sven Desmeth

Flandriens
(31 km/u)

Omloop "Thoricourt" - 100 km
Vertrekuur : 7u55
U

Baankapitein : Francis Gens
Volgwagen : Nadia Everaert

Medewerker : Marc Magnus

Tempo's
(30 km/u)

Omloop "Strepy" - 100 km
Vertrekuur : 8u00
U

Baankapitein : Gunther Merghan
Volgwagen : Nikki

Medewerker : Liam Van Ginderdeuren

Sportivo's
(28 km/u)

Omloop "Schoonaarde" - 90 km
Vertrekuur : 8u05
U

Baankapitein : Henri Jacobs
Volgwagen : Stephan Volkers

Medewerker : Marc Vanalphen

Cyclo's
(26 km/u)

Omloop "Urbanustocht" - 85 km
Vertrekuur : 8u15
U

Baankapitein : François Vanhoorebeek
Volgwagen : Roger Wispenninck

Medewerker : Cathy De Ryck

Toeristen
(24 km/u)

Omloop "Inmemoriam  Jean Bové" - 70 km
Vertrekuur : 8u20
U

Baankapitein : Yves Bové
Volgwagen : Bernard Cassard

Medewerker : Thierry Van Vaerenbergh

D-ploeg
(22 km/u)

Omloop "Asse" - 65 km
Vertrekuur : 8u25
U

Baankapitein : Karin Blancke
Volgwagen : Alice Vanderkelen

Medewerker :

Trappers
(20 km/u)

Omloop "Verkenning route" - 50 km
Vertrekuur : 8u30
U

Baankapitein : De ploeg
Volgwagen : Geen

Medewerker : De ploeg

Moderato's
(16 km/u)

Omloop "Herfstprelude" - 50 km
Vertrekuur : 8u30
U

Baankapitein : Marleen Loonen
Volgwagen :

Medewerker :
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Zondag 20/09/2020    -   (30ste  zondag van het seizoen)
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(34 km/u)
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Vertrekuur : 8u10
U
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Flandriens
(31 km/u)
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U
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BRENG IEDERE ZONDAG UW ID-KAART MEE ...BRENG IEDERE ZONDAG UW ID-KAART MEE ...

Zondag 4/10/2020    -   (32ste  zondag van het seizoen)

A-ploeg
(34 km/u)

Omloop "Sluitingsprijs" - 80 km
Vertrekuur : 8u10
U

Baankapitein : Jos Vannijvel
Volgwagen : Jos Vannijvel

Medewerker : Eddy Anckaert

Flandriens
(31 km/u)

Omloop "Sluiting" - 80 km
Vertrekuur : 7u55
U

Baankapitein : René Moriau
Volgwagen : Nadia Everaert

Medewerker : Jean Vion

Tempo's
(30 km/u)

Omloop "Sluitingsrit" - 90 km
Vertrekuur : 8u00
U

Baankapitein : Willy Bursens
Volgwagen : Sylvia Roobaert-Peeters

Medewerker : John Deroo

Sportivo's
(28 km/u)

Omloop "Sluitingsrit" - 70 km
Vertrekuur : 8u05
U

Baankapitein : Edgard Van Hecke
Volgwagen : Stephan Volkers

Medewerker : Luc Coppens

Cyclo's
(26 km/u)

Omloop "Dil Beeksebergen" - 60 km
Vertrekuur : 8u15
U

Baankapitein : Cathy De Ryck
Volgwagen : Olivier D'amour

Medewerker : Patrick Vannoppen

Toeristen
(24 km/u)

Omloop "Herne" - 50 km
Vertrekuur : 8u20
U

Baankapitein : Patrick Detré
Volgwagen : Daniel Pauwels

Medewerker : Maurice De Coen

D-ploeg
(22 km/u)

Omloop "Rap thuis" - 50 km
Vertrekuur : 8u25
U

Baankapitein : Gilbert Wellemans
Volgwagen : Alice Vanderkelen

Medewerker :

Trappers
(20 km/u)

Omloop "Ternat" - 55 km
Vertrekuur : 8u30
U

Baankapitein : De ploeg
Volgwagen : Geen

Medewerker : De ploeg

Moderato's
(16 km/u)

Omloop "Rond de Mast" - 30 km
Vertrekuur : 8u30
U

Baankapitein : Leontine Dhont
Volgwagen :

Medewerker :
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E. Eylenboschstraat 18 
1703 Schepdaal 
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DAKWERKEN - TOITURES

VOGELEER FREDERIQUE
0477 86 14 90

f.vogeleer@skynet.be
Kasteelbrakelsesteenweg 280

1502 Lembeek

Nieuwe daken - Herstellingen
Platte daken - Roofing

Koper-, lood- en zinkwerken
Velux - Kroonlijsten PVC - Schouwen

LWT_tijdschirft_jan20.indd   8 5/02/20   14:37

CLUBKAMPIOENSCHAP LWT 
  
FFoorrmmuullee  
  
De formule die in 2013  geïntroduceerd werd zal ook dit jaar verder gebruikt worden.   
Er wordt dus  per ploeg gefietst zoals iedere andere zondag en de gebruikelijke vertrekuren en 
uurgemiddelden blijven behouden. 
  
VVeerraannttwwoooorrddeelliijjkkeen: Jean-Pierre Vermaut  en Roland Demol 
  
VVeerrttrreekk  eenn  ssccaannnneenn  
  
Er wordt van iedere deelnemer(ster) een speciale inspanning gevraagd om iets vroeger aan het  
vertrek te verschijnen, om zeker op tijd te kunnen scannen en op het vooropgestelde uur te  
kunnen vertrekken. 
                              Er moet gefietst worden zonder computer of GPS… ook niet in de achterzak… 
                              Wij doen daarbij een beroep op de FAIRPLAY van al onze LWT-ers!!!  
                              Iedereen scant individueel bij het vertrek en bij de aankomst. 
 
OOmmllooppeenn  
  
Voor iedere ploeg wordt in het clubblad vermeld: omloop clubkampioenschap. 
Iedere baankapitein heeft voor zijn ploeg een eigen omloop gekozen, die overeenstemt met de 
gebruikelijke afstand en uurgemiddelde van zijn ploeg. 
Enkele weken voor het clubkampioenschap geeft de baankapitein in een gesloten omslag zijn omloop  
met de juiste afstand af aan de verantwoordelijken. 
De baankapiteins houden hun afstand geheim tot de Algemene Vergadering van de LWT. Ook van de 
volgwagenchauffeurs wordt volledige discretie verwacht. 
Aan het vertrek wordt aan de baankapitein een nieuwe vertrekroute opgegeven vanuit het lokaal,  
zodat zelfs de baankapitein de exacte afstand niet meer kent. 
 
      VVoooorrddeelleenn  vvaann  ddeezzee  ffoorrmmuullee  
 
 Er moet niet meer worden gepijld 
 Geen inrichter meer nodig voor de volgende jaren 
 Geen controlepunten meer onderweg 
 Dezelfde vertrekuren, afstanden en gemiddelden zoals gebruikelijk 
 
CClluubbkkaammppiiooeenn  
  
Het principe blijft gerespecteerd : iedereen maakt kans, maar er moet wat geluk bij te pas komen…  
zoals vroeger trouwens. 
Winnaars : 1 individuele kampioen ( geen 2e of 3e meer) : de individuele tijd komt in aanmerking 
       1 kampioenploeg : alleen de tijd van de baankapitein komt in aanmerking 
 
PPrriijjzzeenn  
 
Individuele kampioen : trofee, kampioenentrui, vergunning en lidgeld 2021 gratis. 
Kampioenenploeg : symbolische wisselbeker  en groepsfoto op de Algemene Vergadering. 
 
                                                                                 - 13 - 

Wie wordt de opvolger van FRANS GETTEMANS ??? 
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Bruno Niels
Gardening Een familiaal bedrijf sinds 1973

0497 19 14 66
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Totaalconcept voor uw 
tuin, terras & oprit
Speciale projecten • Kunstgras 

Ontwerp • Aanleg • Onderhoud
Advies & gratis offerte op maat

Genoeg van gras maaien en
onkruid wieden? 

Liever zalig genieten van het
zonnetje en een glaasje in de
hand op je vernieuwd terras?

Contacteer ons en wij zorgen
ervoor dat je deze zomer
voor de volle 100% van je
tuin kan genieten…
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AALLLL--TTIIMMEE      EERREELLIIJJSSTT      LL..WW..TT..    CCLLUUBBKKAAMMPPIIOOEENNSSCCHHAAPP  

********************************************************************************************************************  
1972 : FRANCOIS VYNCKE †         1994 : KRIS JANS                   
1973 : HENRI VANDE LOOCK 1995 : FERNAND VAN LOKEREN 
1974 : RAYMOND DE SAEGHER        en ALAIN VERVECKEN 
1975 : DANIEL GREGOIRE 1996 : JAN MERTENS  
1976 : FELIX BIESEMANS 1997 : PIERRE MATTENS         
1977 : FERNAND VAN LOKEREN 1998 : MAURICE DE COEN 
1978 : JEAN-PIERRE CLABOS 1999 : FERNAND VAN LOKEREN 
1979 : LUC GHYSELS 2000 : FILIP VAN DE VELDE 
1980 : JEAN BARDIJN † 2001 : GUIDO VAN ONSEM 
1981 : MIEL HUMBEECK † 2002 : JACQUELINE CALLOENS 
1982 : PIET DE PAUW † 2003 : G. VAN DORSELAER 
1983 : FRANS MACHIELS † 2004 : MARCEL HUYGENS 
1984 : ALBERT HUYGH 2005 : EDDY RAEYMAECKERS  
1985 : ROLAND DEMOL 2006 : EUGENE BLOMMAERT 
1986 : JEAN-PIERRE ERZEEL 2007 : LEONTINE DHONT 
1987 : LUDO DE WEGHE 2008 : VICTOR BORREMANS 
1988 : ROGER DEBREMAEKER 2009 : ERIK DANNAU 
1989 : GEORGETTE VAN DORSELAER 2010 : ANNA DIRIX  
1990 : MICHEL DE BECQ 2011 : KOEN VAN CUTSEM 
1991 : MICHEL LOUBERS                         2012 : CARINE VAN HIMST  
1992 : KRIS JANS  2013 : PATRICK CORTVRIENDT 
1993 : JAN MERTENS                       2014 : FRANS RINGOET   
 2015 : LUC COPPENS 
                                                                 2016 : ANNIE VRANCKX  
                                                                 2017 : JOSEE VANDEVELDE 

                                  2018 : FREDDY GOOSSENS 
                                  2019 : FRANS GETTEMANS 
  

  
KKAAMMPPIIOOEENNEENNPPLLOOEEGG  LLWWTT  ::  22001133  ::  DD--PPLLOOEEGG   
**********************************************************      22001144  ::  CC--PPLLOOEEGG                              
                                                                                                                          22001155  ::  TTEEMMPPOO  PPLLOOEEGG  
                                                                                                                          22001166  ::  CCYYCCLLOO  PPLLOOEEGG  
                                                                                                                          22001177  ::  DD  PPLLOOEEGG  
                                                                                                                          22001188  ::  CC  PPLLOOEEGG    
                                                                                                                          22001199  ::  CCYYCCLLOO  PPLLOOEEGG  
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AGENDA  :    1/ Welkomwoord door de voorzitter 
        2/ Jaarverslag van de secretaris 
        3/ Kasverslag van de kasmeester  
        4/ Voorstelling van de LWT-uitstappen in 2021 
        5/ Bekroning laureaten 25 jaar lid LWT 
        6/ Bekroning van de clublaureaten aanwezigheden (onder voorbehoud) 
        7/ Bekroning laureaten LWT-5.000 km en LWT Strava-laureaten 10.000 km 
        8/ Bekroning van de clubkampioen 
        9/ Bestuursverkiezing 
 

 
 

    
 
 
 
      
####################################################################################### 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        
                                                  
                                                                                          

                                
                                    Zaterdag 12 december 2020    
                                                                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

         ALGEMENE VERGADERING LEEUWSE WIELERTOERISTEN 
            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°                      

                                OM 19.30 uur IN DE MERSELBORRE IN VLEZENBEEK  
VOOR ALLE LWT-LEDEN, OOK ECHTGENOTES/ECHTGENOTEN HARTELIJK WELKOM ! 
 
 
 
 
 

BESTUURSVERKIEZING LWT  
Leden die zich kandidaat willen stellen voor het 
LWT-bestuur worden verzocht om voor 
15/11/2020 hun kandidatuur in te dienen bij 
voorzitter Eddy Anckaert.  Voorwaarde om zich 
kandidaat te stellen is ten minste 3 maanden 
rijdend lid zijn van onze club.   
 

 

 ZONDAG 13 DECEMBER 2020 : INSCHRIJVINGEN 2021 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
De inschrijvingen voor het seizoen 2020 zullen ook dit jaar gecombineerd worden met het passen en 
bestellen van de clubkledij en gaan door op zondagvoormiddag 14/12/2019 van 9 uur tot 13 uur. 
######  Gelieve er rekening mee te houden dat de clubkledij alleen via bestelling verkregen kan    
worden en dat een volgende mogelijkheid om te bestellen pas in het voorjaar zal plaatsvinden.  
######  De bestelde kledij wordt meteen betaald via bancontact. 
Wij vestigen ook nogmaals de aandacht op het belang van een tijdige inschrijving, zoniet is men niet 
meer verzekerd vanaf 1 januari 2021. 
   
Eind november of begin december zal U hiervoor de nodige formulieren ontvangen.                          
Leden die op de inschrijvingsdagen verhinderd zijn kunnen best hun inschrijving meegeven met een 
kennis of die op voorhand afgeven aan een bestuurslid.   
Betaling is ook mogelijk via overschrijving op het LWT. rek.nr. BE61 0680 4141 8017 
(inschrijvingsformulier achteraf af te geven aan clubsecretaris Francis Gens). 
 
 
 
 
 

Voor een vlottere gang van zaken dringen wij aan op  
betaling met bancontact of via overschrijving vooraf. 
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Er waren eens…23..of waren het er 24 cyclo’s die vertrokken op 2-daagse naar Tongeren… 

Vorig jaar hadden we wat last minute “uitdagingen” met de Tour de France, dit jaar maakte Covid-19  
zijn opwachting. Zou het weekend doorgaan en zo ja, onder welke omstandigheden. Hoe groot zouden 
de bubbles mogen zijn ? Enfin, heel wat vragen, maar uiteindelijk kregen we “groen” licht en was het 
hotel ook voldoende voorbereid op onze komst.  
Na de lockdown keek iedereen nog meer uit naar ons 2-daags cyclo weekend naar Tongeren. Het bewijs 
van het succes is dat leden van andere ploegen waren ingeschreven.  
De weersvoorspellingen in het begin van de week waren niet schitterend, maar zaterdagmorgen leek het 
alsnog mee te vallen. Het zou niet regenen…volgens de buienradar in Beersel      .  

De start was wat “rommelig”…plaats van afspraak was Zonnig Leven…maar bleek toch De Grove te zijn… 
niet gezeurd en iedereen naar daar om de valiezen te laden.  
Met een kleine vertraging van 5 min. zette de caravaan zich in gang…maar wacht eens even...is iedereen 
er wel?  We moeten met 24 zijn….Jef telt en komt op 23 fietsers…wie ontbreekt er…nog eens tellen… 
terug 23…hmmm…wat klopt er niet…ah ja…het was 23 + de chauffeur…dus iedereen aanwezig en klaar 
voor een rit van 13 km…de toon was gezet… 

In Hoeilaart was er al een korte pauze…lekke band…met een technieker in de ploeg, was dit euvel weer 
snel verholpen…en wijle terug weg… 
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CYCLO - WEEKEND TONGEREN                    4-5 juli 2020 
                                                                                                Verslag Cathy De Ryck    

 

Er was een korte pitstop aan De Zoete Waters…voor een kleine hap (koekje, drankje) en uiteraard voor 
de mannen en sommige vrouwen met een kleine blaas …een plasje…in de bossen.  
Na ongeveer 90 km hadden we de middagstop in een cafétje waar iedereen zijn eigen lunch kon nuttigen 
met een frisdrank of koffietje. Er werd afgerekend…alle consumpties 2€…dus makkelijk.  

 
We trokken ons terug op gang voor de laatste 45km. Deze verliepen zonder noemenswaardige 
“gebeurtenissen”.  Dit jaar geen “bananenstop”, maar op 2 km van de aankomst, vonden we een leuke 
weide om de verjaardag van Francis te vieren. De caravaan hield, met veel plezier, halt en we kregen   
een glaasje cava aangeboden.  

 

Er werd door onze “reporter/fotograaf” Tijl een groepsfoto gemaakt en dan vertrokken we opnieuw voor 
de laatste kilometers van de dag.  
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Bij aankomst in het hotel (rond 16u), hadden we een ruimte ter beschikking om de fietsen op te bergen. 
Eenmaal dat gedaan, namen we plaats op ruim terras en bestelde iedereen een drankje.  

 

Toen plots er toch wat “paniek” was bij Tijl. Hij bleek zijn 
portefeuille kwijt te zijn…zeer vervelend natuurlijk. Maar de 
cyclo’s zouden de cyclo’s niet zijn om hier een oplossing voor 
te zoeken. Op aangeven van ons Anja, is Ann (echtgenote van 
Piet Verhoeven) in de auto gesprongen om samen met Rudi 
(de rijdende “GPS”) en Tijl naar de weide te rijden waar de 
groepsfoto genomen werd …en ja hoor…de portefeuille lag   
er nog…hoera…    

 

Nadat iedereen wat gedronken had, werden de kamers verdeeld… tijd om te gaan douchen.                                                  

Afspraak terug om 19uur voor de apero.  
 

We kregen een glaasje cava 
aangeboden en gingen dan 
aan tafel (in een ruimte 
speciaal voor ons voorzien).  
 

 

Voorgerecht was er keuze tussen SM (=salade mozzarella) en PM (=parmaham met meloen), de 
hoofdschotel was een varkenshaasje met groentjes en kroketjes-à-volonté.                                         
Afsluiten deden we met  een lekkere moelleux.  

 
Na het eten, dronken we nog iets in de bar, maar om 23u ging deze dicht en moesten we naar bed      
Zondagmorgen konden we ontbijten vanaf 7uur en we zouden vertrekken rond 9uur;                                               
Zo gezegd, zo gedaan.  
 
                                                                                            - 18 - 

 
Het was maar miezerig weer en sommigen deden hun regenjas dan ook aan…met wisselend succes… 
aan-uit, aan-uit.  

Rond 13uur kwamen we aan op de middagstop. Iedereen bestelde een drankje en er werden 
boterhammetjes voorzien maar….er bleken niet genoeg pakketjes aanwezig. Nochtans had Jenny 34 
pakjes gekocht. Zouden de wandelaars die met 7 waren, 2 maal 7 pakketten hebben meegenomen ?     
Na wat over en weer bellen, bleek dat zij maar 7 stuks hadden. Vraag blijft waar zijn dan de andere 7 
gebleven…enfin niet getreurd, iedereen verdeelde wat en er werden wat meer wafeltjes en appels 
gegeten en niemand vertrok zonder honger… 
 
Het weer was ons niet echt goed gezind, maar toch vertrokken we richting Sint-Pieters-Leeuw. Nadat we 
door het Zoniënwoud waren gereden, kregen we een korte regenbui over ons.  Jef reed ook nog eens 
plat, maar verder kwamen we veilig en wel aan in De Grove.  
Daar werden we getrakteerd door De Grove op een glaasje cava. Er werd toch nog eens teruggekomen  
op de “verdwenen” boterhammetjes. Sommigen aten als afsluiting van het leuke weekend nog een 
spaghetti (hmm lekker).  
Het was weer een leuk weekend en opnieuw voor herhaling vatbaar. Dank aan alle mensen voor de 
organisatie en voor de uitwerking van het weekend. 

Volgend jaar hebben we dan terug de Tour, EK Voetbal …dus heel wat zaken om naar uit te kijken, dus 
kunnen we al denken hoe we ons gaan kleden die dag (in Belgische kleuren of met een gele fiets of…) 

                     PS : oh ja…ik heb Ambiorix gevonden…en hij zei dat het goed was.  

 

              

…en de boterhammen…dat raadsel werd ook opgelost       
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Foto’s : Tijl Bellemans    
               Michel Wajsbort 
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Culinaire Slagerij 

Traiteur

De Nachtegael
Lenniksebaan 96 | 1701 Itterbeek

Tel. 02 569 27 45

Openingsuren:
Maandag gesloten

Di: van 15 uur tot 23 uur

Woe tot za: van 15 uur tot 1 uur
Zo: vanaf 11 uur tot 20 uur

PARKING - TUINTERRAS
FEESTZAAL

VERGADERZALEN

Taverne “De Grove”
Jan Vanderstraetenstraat 157

1600 Sint-Pieters-Leeuw
+32 478 334 305

taverne@degrove.be
www.degrove.be

Facebook: Taverne De Grove

Graag nodigen wij u uit voor het ontdekken en degusteren van onze wijnen, 
rums, whisky’s en gins en streekproducten. Wijnen uit alle landen en wijnstreken. 

Rechtstreekse invoer van wijnproducent. Leveringen voor al uw feesten en  
samenstellen van geschenken in functie van uw wensen en budget.

Lenniksebaan 1309 - 1602 Vlezenbeek - 02 461 35 00 - 0475 21 51 28
www.lvdj.be
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Tja, het was blijkbaar een algemeen verschijnsel: tijdens de Corona-maanden werd er tussen medio 
maart en eind juni opvallend veel gefietst en gewandeld.  Op de nieuwsdiensten meldde men zelfs 
dat het fietsen met de helft was toegenomen en we vernamen dat zowat alle fietsenzaken te maken 
kregen met “rupture de stock”: alles uitverkocht… 
Positief waren natuurlijk ook het uitzonderlijk mooie en stabiele weer in april en mei. 
 
Ook bij onze Leeuwse Wielertoeristen die gebruik maken van Strava was het opvallend hoeveel er 
gefietst werd en hoe men, individueel of met 1 of 2 vrienden, er niet voor terugdeinsde om ook te 
kiezen voor lange ritten.  Soms zelfs héél lang: zie verder. 
 
Maar Lady’s first.  Echt supergrote uitschieters waren daar wel 
niet, maar we zagen bvb dat Kristin Motté en Julie Renders 
mekaar vonden en heel wat mooie ritten reden.  Zij reden hun 
langste duorit op 9 mei, een rit van 120 km: “naar Brugelette-met-
extensies”. 

 
 
 
 
 
 
 
Lieve De Backer deed daar op 21 mei nog een schepje bij en fietste 
met een vriend naar Blankenberge, een rit van 135 km.  Het werd 
nog een speciaal avontuur want ter plaatse mochten ze nauwelijks 
even pauseren, “blijven bewegen…” en bij de terugreis met de 
trein (en met mondmasker) hadden ze de trein voor hen alleen… 
 

 
 
 
 
Bij de Strava-dames was het Pascale R. die de langste rit realiseerde.  
Op 8 mei fietste ze met haar man over en weer naar Scherpenheuvel, 
een rit van 175 km. 
Proficiat dames!  
 
 
 
 
 
Bij onze mannen zagen we al snel enig heimwee naar een klassieke LWT-rit, een trip heen en terug 
naar Bon-Secours op de Franse grens.  Een 15-tal LWT-ers fietsten daarbij, afhankelijk van het 
gekozen traject, 150 à 180 km.  Daar zagen mijn Corona-fietscompagnon Michel W. en ikzelf op 2 juni 
hoe de grensovergang, net voorbij de basiliek, helemaal gebarricardeerd was…  Bizar… 
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Het echte kilometer-vreten begon eigenlijk toen Roald Van 
Meulder en Pieter Geeroms op 3 mei over en weer fietsten 
naar Bellegem (184 km), daar een selfie namen aan de 
brouwerij van de Omer-bieren 
en dat als “≠omerchallenge” in 
brachten op Strava… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Webmaster John Deroo zag dat ook wel zitten en 
op 6 mei fietste hij ook naar Bellegem, heen en 
terug dus, een rit van 210 km.  De selfie die hij nam 
zette hij eveneens op Strava en op de LWT-website 
gaf hij nog wat uitleg over die Omer-challenge. 
 
 
 
 

 
Dan was het de beurt aan Jos Vannijvel die op 17 mei 
de challenge tot een goed einde bracht en drie dagen 
later deden Marc Demuynck, Luc Wenseleers en Kris 
Wilson hetzelfde met een trio-rit van ruim 220 km.  Op 
24 mei tenslotte ging John samen met zoon Lennart in 
Bellegem nog eens checken of er nog voldoende 
voorraad Omer was…       
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We vermelden ook nog even een rit van Toon 
Mertens die al op zaterdag 4 april, een dag voor 
de Ronde van Vlaanderen had moeten gereden 
worden, samen met zijn vriend Thomas Guilmin, 
zijn Ronde van Vlaanderen fietste, een potige rit 
van 200 km… 
Verder meer over Thomas… 
 
Trouwens, Toon legde tijdens de Corona-maanden 
vele kilometers af, met daarbij ook heel wat ritten  
van 120 à 140 km. 
 
Ook in de familie Pannus werd er veel gefietst.  Bij Tuur was dat iets minder (2e keer vader geworden 

eind april, zie korte berichten…), maar vader 
Pierre en zoon Raf keken niet op een lange rit 
meer of minder.  Enkele voorbeelden: Bon-
Secours met omwegen (170 km, 9 mei), Thuin 
(185 km, 21/6) of Omloop Waasland (Raf, 24 
mei, 207 km) en veel andere ritten van 100km+. 
Op de foto, ergens aan de Samber: Raf en Pierre, 
rechts op de foto, samen met compagnons Kim 
Perdu (zoon van…) en Rikkert Cordijn, bij een 
ontmoeting met Arnout Hauben en zijn team 
van TV-1 tijdens hun 23-daagse trektocht “Dwars 
door België” (in september op T.V.!) 
 

 
Op 7 mei reed Wim Vermaut een rit van 200 km door vanuit Leeuw zuidwaarts te trekken en daar 
rond de schilderachtige Les Lacs de l’Eau d’Heure te fietsen.  Dat werd 2 dagen later al, via een ander 
parcours,  nagedaan door Gunther Mergan, Wim Schepens en Marc Tommen.  Zij maakten er een rit 
van 228 km van… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enkele van die kerels verbaasden ons 4, 5, 6 keer per week door serieuze afstanden af te leggen, 
bijna dagelijks dus.  Ik geef toe dat ik regelmatig wat jaloers was op hun krachtenpotentieel, energie, 
recuperatievermogen… 
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Meest opvallend daarbij waren ontegensprekelijk Luc Wenseleers en John Deroo.   
Luc fietste vele keren ritten van 100 km of net iets meer, bijna altijd solo.  Eind maart al begon hij dan 
met het “grotere werk”: Bonsecours (136 km, 25/3), Gent (215 km, 9/4),  Hofstade-Kampenhout (138 
km, 14/4), Temse-St.Amands (165 km, 23/4), Edelare-Foreest (163 km, 7/5), Temse-Kruibeke (152 
km, 14/5), Namen-Charleroi (193  km, 28/5), Namen-Anhée-Charleroi (215 km, 2/6), … Topper was 
wel een rit op de tropische 24ste juni (30°): Hoegaarden-Namen-Anhée, 247 km. 
 
Den John keek niet op enkele tientallen kilometers meer of minder.  Zijn inbreng op Strava was bijna 
dagelijks, veelal ook met lange solo-ritten, regelmatig met echtgenote Carla (o.a. rit naar Beloeil, 116 
km), soms ook eens een 200+ (coronachallenge met zoon Lennart…) of vanaf eind mei opnieuw met 
vriend Michel De Groodt af en toe aan de kust. 
 Een andere challenge vond hij in de aangepaste “Climbing for life’ van keepmoving.eu.  Daarbij 
moest tussen 19/6 en 28/6 de afstand van Brussel tot de top van de Galibier (888 km) afgelegd 
worden met ritten naar eigen keus.  Een makkie voor den John…   
 
Naast die “echte” kilometers bracht John ook nog vele uren door op de Tacx hometrainer en ook 
daar vond hij leuke uitdagingen.  Een voorbeeld: ter vervanging van de geplande (maar afgelaste 
Nove Colli) deed hij het dan op 10 mei maar virtueel: de Medio Fondo Nove Colli, 133 km, 2.050 hm, 
5.56 uur non-stop op de hometrainer, waarbij Carla zorgde voor de bevoorrading…   
Ter illustratie de kilometerstanden in van Luc en John in 2020, op het einde van juni: Luc net geen 
10.000 km, John net geen 12.000 km…  Oeps… 
   
Een andere kilometervreter was Tom Dedobbeleer die 
ook vele keren uitpakte met mooie ritten verspreid over 
het ganse land.  Enkele voorbeelden: Ronde van 
Vlaanderen (177 km, 11/4), Dinant (227 km, 17/4), 
Vlaamse Ardennen (154 km, 16/5), Sprimont (213 km, 
21/5), Abdijenrit Floreffe, Maredsous,… (205 km, 24/5), 
Namen (130 km, 30/5) en heel wat andere 115-plussers. 
Op 2 juli deed hij er dan nog een heuse bergrit bovenop, 
de internationaal bekende La Marmotte in de Franse 
Alpen met de beklimmingen van de Glandon, Télégraphe, 
Galibier en Alpe d’Huez, goed voor 194 km met 4.906 
hoogtemeters…) 

 
 
 
 
Ook de broers Benny en Thierry Wispenninck vlogen er in.   
Benny fietste een mooi aantal ritten van meer dan 150 km met als 
uitschieter een rit rond Waals Brabant (182 km, 1.900 hm, dit op die 
hete 24ste juni). 
 
 
En Thierry deed daar regelmatig nog een dikke schep bovenop.  
Uitschieter bij hem was een rit aller-retour naar het Drielandenpunt 
België-Nederland-Duitsland op 21 juni, goed voor 342 km (!) met 3.088 
hm.  Gemiddelde snelheid 27,8 km/uur…  straf! 
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Beiden leefden zich ook uit op het virtuele Zwift en ook daar 
was het vooral Thierry die verbazing wekte…  Op 18/4 fietste 
hij “2x Uber Pretzel + 40 km), goed voor 10u41’ op de fiets met 
300,06 km en 4.936 hm.  Op 1 mei fietste hij een virtuele 
Everesting Challenge  (= minimaal de hoogte van de Mount 
Everest, zijnde 8.848m).  Daarbij beklom hij virtueel 9 keer 
opeenvolgend Alpe d’Huez in een tijd van 11.18 uur. Daarbij 
werden 231 km afgelegd met 9.357 hoogtemeters…   
 
 
 

 
En het strafste hielden we voor laatst…  Dan hebben 
we het over Thomas Guilmin.  
Begin april reed hij al eens, samen met Toon 
Mertens,  een Ronde van Vlaanderen vanuit 
Alsemberg (237 km). 
 
Hij verbaasde ons een eerste keer echt op 26/4, de 
dag dat (normaal gezien) de klassieker Luik-
Bastenaken-Luik zou gereden worden.  Op Strava 
noemde hij het zijn LBL 2020 - lockdown edition: 
Alsemberg - Bastogne -Alsemberg.  De cijfers: 333 
km,  5.309 hm, 25,8 km/uur.   
Nog een paar voorbeelden?  Op 21 mei volgde dan 
een “Rondje  Vlaams Brabant”, goed voor 278 km 
met een gemiddelde snelheid van 30,5 km/uur… 
 
 

 
Straf-straffer-strafst?  Op 18 juni fietste Thomas zijn “Eddy Merckx ride - birthday edition”…   
Thuis vertrokken om 6.35 uur voor een rit van 407,85 km (!) met 4.992 hm om dan iets voor 23 uur 
zijn unief-vrienden te vervoegen in de Vogezen (Raon-sur-Plaine, nabij Saint-Dié -des-Vosges).   
14.45 uur in het zadel, gemiddelde snelheid 27,6 km per uur… 
Wij maken een diepe buiging bij dat alles…             
 
Begin juli sloten we ons zoekwerk af en hopelijk hebben we bij onze 136 LWT-Strava gebruikers 
niemand vergeten die ook één of een aantal lange ritten fietste.  Indien wel: sorry… 
En misschien zijn er andere LWT-ers die (nog?) geen gebruik maken van Strava en die de Corona-
maanden ook gebruikten om hun sportieve grenzen te verleggen.  Daar hebben we dan spijtig 
genoeg geen weet van en konden we hier dus ook niet vermelden. 
 
Oh ja, zelf probeerden we ons, met onze meer beperkte 
mogelijkheden, ook goed bezig te houden…   
Samen met corona-vriend Michel Wajsbort reden we heel wat 
mooie, lange ritten (140 à 180 km), waarbij ik veelal kon 
profiteren van het  navigatietalent van Michel.       
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Scherpenheuvel, Bonsecours, Sint-Martens-Latem, Stambruges, Temse, 
Lier, Overmere Donk, Hulst, Thuin-Binche, …  en ook nog  
2 speciallekes :  
 
- een toeristisch rondritje in het centrum  
van een verlaten, desolaat Brussel op 8 april; 
- op 2 juni nog een ongewone Bonsecours-rit: naar 
Pamel en via  het Dender-jaagpad over Geraardsbergen 
en Lessines naar Ath om daar verder te fietsen via het 
(mooie!) jaagpad naast het kanaal Ath-Blaton, gevolgd 
door passage en halte aan de kathedraal in Bon-
Secours.  En via dezelfde weg terug, goed voor 180 km.   
Een aanrader! 

 
                         Bedankt Michel, het waren stuk voor stuk plezante ritten! 
 
 
 EPILOOG… 

En ja, het kan nog straffer dan onze strafste mannen… 
Op 14 juli konden we in onze krant lezen dat meervoudig Tour, Giro en Vuelta-winnaar Alberto 
Contador, zijn beste beentje(s) voorzette en zich uitleefde in de Everesting-challenge.   
Het concept is dus eenvoudig: één enkele helling zo vaak op en af rijden tot je 8.848 
hoogtemeters hebt, evenveel als de Mount Everest.  In de buurt van Madrid vestigde hij daarbij 
een nieuw wereldrecord door dat te doen in 7u27’20”… 
 
Nog een voorbeeld? 
Ex-ultraracer en vriend Kristof Allegaert (44 jaar) fietste onlangs 
nog eens, vanuit Kortrijk, over en weer naar Keulen.   
692 km, 5.435 hm, 25u26’.  Neen, dat is geen Everesting…   
 
Voor de meervoudige winnaar van de Europese Transcontinental race, 
winnaar ook van de Trans-Siberian Extreme, winnaar van de Coast- 
to-Coast in Australië mocht het wel wat meer zijn… 
Dan maar een dubbele Everesting door 188 keer de klim van La Houppe  
(Vloesberg) te doen.  17.839 hm, 27u34’, 556 km… 
 
Of recenter: op 6 juli was hij één van de 92 deelnemers  
aan de Route du Diable, waarbij men 6 dagen tijd kreeg 
om in Frankrijk op eigen kracht en op een uitgestippeld  
parcours 1.424 km af te leggen met ruim 22.000 hm. 
(Valencia - Béziers - Mulhouse). Geen probleem voor  
Kristof die finishte na minder dan 3 dagen (69u53’)… 
Er wordt van die ULTRA RAID VELO géén klassement  
opgemaakt, maar “de concurrentie” volgde op  
ruime afstand… 
 
Nee, wees gerust, ik wil jullie echt niet aanmoedigen  
om even goed of beter te doen.        
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Exclusief voor LWT leden:  15% directe korting * ipv 12% op een grote 

selectie van de nieuwste fietskleding, -helmen, -schoenen en accessoires! 

 
 

 
* op vertoon van LWT lidkaart, niet cumuleerbaar met andere promoties/actiesSpecialisatie in winter fietskleding en -accessoires 

voor woon-werk, recreatief en sportief gebruik!
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Marielle

Café in
‘T VAGEVUUR
DC VAGEVUUR

Bij Raymond & Marina
Paridaens-Beirens

Vlezenbeeklaan 91
1600 Sint-Pieters-Leeuw

02 377 89 20

VANDERPOOTEN - ANCKAERT

GROOTHANDEL GROENTEN

0477 527 795
VLEZENBEEK

Victor Nonnemanstraat 15
1600 Sint-Pieters-Leeuw

02 331 19 70 - info@greenparkhotel.be
www.greenparkhotel.be

Krantenwinkel - Broodjeszaak - Snack - Bakkerij

CINDY

Brusselbaan 232 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 445 12 01

Twins Restaurant

Verfijnde seizoensgebonden keuken
Pastorijstraat 20 -1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 331 26 73 - www.restauranttwins.be
Tegenover het gemeentehuis met parkeergelegenheid

VOOR DAMES, HEREN  
EN KINDEREN

NIEUWE LOCATIE

Op afspraak  
van dinsdag tot zaterdag

Victor Nonnemanstraat 34
1600 Sint-Pieters-Leeuw

02 377 19 55

KAPSALON relax | restyle | recharge |

Bloemen Rudi & Veerle

Tel. +32 (0)2 378 37 11
+32 (0)2 377 17 87

Fax +32 (0)2 331 10 24
GSM +32 (0)475 43 30 10

e-mail: bloemen_rudi@hotmail.com

bvba RANIE
Galgstraat 73
1600 Sint-Pieters-Leeuw
btw BE 0466 109 051

Rudi & Veerle Van Vlaenderen - Vanden Houwe, Rani & Niels

WOENSDAG GESLOTEN, behalve feestdagen
openingsuren: maandag tot zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur

Zon- en feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur
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Bikepacking Trip van Sint-Pieters-Leeuw naar Belcaire dwars door Frankrijk 
 
Het idee heb ik al lang om ooit eens een echt lange fietsreis te doen, van hier naar Azië of dwars door 
Afrika. Sedert dit jaar ben ik ook lid van de Vakantiefietser. Dit is een vereniging die onder andere ieder 
jaar in februari een fietsbeurs organiseert in Gent. Daar heb ik het voor eerst kennis gemaakt tijdens de 
verschillende voordrachten met de wereld van de fietsreiziger.  
 
Het idee om naar Belcaire (ligt tussen Carcassonne en Andorra aan de voet van de Pyreneeën op 1000 
meter hoogte op de plateau de Sault) te fietsen is langzaam ontstaan tijdens de Corona lockdown. Veel 
fietsen tijdens de lockdown met oa de Omer Challenge met Kris Wilson en Wim Wenseleers met 220 km in 
de benen en dan de “Demuynck Challenge” waar ik op 1 dag mijn familie in Oost- en West-Vlaanderen ben 
gaan bezoeken per fiets. En zo dacht ik om de zus van mijn vrouw eens te gaan bezoeken per fiets, 
weliswaar een dikke 1300 km ver... 
 
Ik wou deze tocht op mijn koersfiets doen en dus een beetje uitgezocht welk materiaal hiervoor het best in 
aanmerking kwam. Qua fietstassen ben ik uiteindelijk uitgekomen op Toppeak. Vooral de saddlebag vond 
ik beter dan bv die van Apidura; 16 liter inhoud met een aparte waterdichte en compresseerbare 
binnenzak. Ook een stuk goedkoper dan Apidura. Voor de 2 framebags ben ik dan maar bij hetzelfde merk 

gebleven. Tussen mijn frame een 
tas van 4.5 liter en bovenaan een 
kleine tas van 1 liter.  Een echte 
voortas had ik niet, tussen mijn 
stuur paste perfect mijn 
lichtgewicht 2 persoons tentje van 
Decathlon. Een betere tent qua 
prijs & gewicht (2,1 kg) kan je op 
de markt niet vinden. 
 
Zoals je ziet probeerde ik mijn 
bagage gewicht zoveel mogelijk te 
beperken, slaapzak van 800g en 
slaapmat van 800g. Bij een eerste 
test zat ik rond de 9kg aan bagage 
gewicht, bij mijn uiteindelijk 
vertrek was het ongeveer 11kg.  
 
 

   
 
Nog verdere specifieke uitrusting :  

− powerbank 16.000 mAh , hiermee kon ik 4 tot 5 dagen mijn gsm en gps opladen; 
− Duct-tape (dacht dat dit een avontuurlijk gadget was.... maar...); 
− herstelgerief, eigenlijk enkel voor lekke banden (zie verder), met 2 nieuwe binnenbanden en nog 

een C02 bommetje; 
                                                               

Op 10 juli vertrok Mark Demuynck (Tempo ploeg) thuis met de fiets voor een tocht naar de 
Pyreneeën, 1330 km gespreid over 11 dagen, solo en met alleen wat essentiële bagage en   
een tentje.  We konden dagelijks op Strava zien hoe het vorderde en we vroegen hem achteraf  
om een verslagje te maken voor het clubblad.  Hij was zo vriendelijk om daar op in te gaan! 
Proficiat met de sportieve prestatie én met het artikel!  Bedankt Mark! 
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− een nieuwe pomp (zie ook verder) en een goed zakmes; 
− waterdichte zak die ook fungeerde als pompzak voor mijn slaapmat; 
− wat ik noodrantsoen noem : 

− gellekes, fruitbars en makreel in blik (450 Cal/100g) 
− noten (600 Cal/100g) -  noten zijn 1 van de meest calorierijke voedingsmiddelen 
− Decathlon appel-banaan crumble als ontbijt, de enige droogvoeding die je met koud water  

kan bereiden. Echt heerlijk! 
− ik dacht dat ik dit “noodrantsoen” mee had om het avontuurlijk te maken en vermoedde      

dat ik het nooit echt nodig zou hebben.... “we zijn toch in Frankrijk met iedere dag 1 of 2 
restaurantjes” .... maar … zie verder in de tourbeschrijving van dag tot dag. 
 

 
 
De Route 
Dit was het enige dat ik op voorhand had uitgestippeld. De basis van de route was de “Benjaminse”.         
Dit is een gedocumenteerde fietsroute ontworpen door een Nederlandse organisatie en die loopt van 
Eindhoven tot Barcelona via autoluwe of zelfs autovrije wegen. Deze route heb ik gevolgd vanaf Langres. 
Het traject SPL-Langres heb ik zelf gemaakt via de website routeyou.com. Daar heb je verschillend functies:  
MTB, Roadbike, met of zonder volgwagen, mooiste of kortste. In mijn geval was dit dus Roadbike kortste. 

 
 
De Tocht zelf 
Zoals jullie wel al begrepen hebben, was ik dus van 
plan te kamperen en dan nog liefst wildkamperen.    
Ik had geen idee hoeveel km ik per dag zou doen en 
waar ik zou aanbelanden. Dit gaf me enorm veel 
vrijheid, fietsen tot wanneer en hoe ver ik wou... 
 
Dag 1 De Start: Sint-Pieters-Leeuw - Hirson   123 km 
Met wat vertraging vertrokken met als voordeel dat 
ik 's middags nog thuis heb gegeten, wat mijn enige 
nog correcte maaltijd zal blijken te zijn voor de 
komende 4 of 5 dagen. Met meewind vertrokken 
bijna pijlrecht via het kanaal naar het Zuiden. In 
België bijna hoofdzakelijk via Ravels en voor ik het 
wist, was ik in Frankrijk met Jeumont als eerste dorp.  
 
 - 28 - 

Verder langs gravel paden door de bossen het parc naturel régional de l'Avesnois. Daar voor het eerst 
kennis gemaakt met de eerste bewegwijzerde fietspaden van Frankrijk, die trouwens overal uniform zijn 
over gans Frankrijk... Voor mij is Frankrijk lekker eten en restaurants, wel misschien dan niet in Noord-
Frankrijk.  Meer dan een Frituur heb ik die dag niet gevonden, maar bon het was lekker en calorierijk.     
Nog wat koeken en drank gekocht in een winkeltje. En eigenlijk reeds vanaf 18 uur uitgekeken naar een 
mogelijke slaapplaats = niet ver van de weg maar uit het zicht van iedereen.  
Rond 20 uur en na 123 km fietsen een afgelegen weide gevonden om mijn tentje op te zetten.  Dit was 
ongeveer het scenario voor de komende dagen; fietsen en tegen 17 uur uitkijken naar eten en een 
potentiële slaapplek. 's Nachts even opgeschrikt door flitslichten, bleek een zendmast te zijn in de verte... 
 

 
 
 
Dag 2   Champagne !   Hirson - Reims -  Saint-Dizier     173 km 
 
Wakker worden gaat vanzelf in een tent door de ochtendfriste en de vogeltjes. Heel veel condensatie, dus 
de tent nat inpakken. Ontbijt van koekjes en wat frisdrank. Een echte ontbijt heb ik pas na een 2-tal uren 
kunnen kopen in de eerste bakkerij die ik tegenkwam na een prachtige rit langs graanvelden en afgelegen 
dorpjes. Laatste stuk richting Reims was iets minder, een kaarsrechte Romeinse weg. Geluncht (met een 
glaasje champagne) in Reims voor de kathedraal (dus toch nog een restaurant). De champagne deed 
blijkbaar deugd want heb die dag nog 173 km gedaan met toch nog een colletje in de Champagne streek.  
 
 
Qua landschap één van de meest gevarieerde ritten, graanvelden, wijngaarden en op het einde van de dag 
het eerste stuk van het kanaal Champagne-Bourgogne. Na een beetje zoeken en een riviertje te hebben 
doorwaad weer een afgelegen weide gevonden om mijn 2de nacht wildkamperen door te brengen. 
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Dag 3   Lekke Banden & Slechte pomp - Kanaal Champagne-Bourgogne    131  km 
 
Pas na een uur fietsen een bakkerij tegengekomen. 
Het meest opmerkelijke van deze rit is het hoogteprofiel -  zie foto: 136km “klimmen” met een 
hoogteverschil van 200m. De 2 piekjes die je ziet is 1 van een wegomlegging en 1 om naar Chaumont 
te rijden op zoek naar eten.  
 

 
 
Op deze volledige rit geen enkel open restaurant gevonden. 
Op deze dag is ook de “miserie” een beetje begonnen met een eerste lekke band, gelukkig reed ik toen 
mee met een andere fietser die me zijn pomp leende, want die van mij kreeg ik niet echt aan de praat.  
Een beetje overmoedig liet ik mijn eerste lekke binnenband achter aan een boom... “1 lekke band zal wel 
genoeg zijn voor deze reis”.... een paar uur later opnieuw lekke bank, nog verder gesukkeld tot aan een 
sluis met sluiswachter die me uit medelijden een nieuwe binnenband gaf. 
 
Nog iets over het kanaal; 131km een kanaal volgen klinkt misschien monotoon maar dat was het totaal 
niet, het kanaal volgt eigenlijk de Marne en is echt prachtig en rustig fietsen, op sommige plaatsen stroomt 
het kanaal boven de Marne, de totale lengte bedraagt 224km en passeert 114 sluizen. Vandaag qua eten 
enkel noodrantsoen: noten, makreel uit blik, koeken, cola, Orangina … 
Wild camping plaats was een weide vlakbij een onbemande sluis... prachtig decor met in de morgen 
reetjes die me wakker blaften. 
 
 
Dag 4  Miserie Lekke banden - Kanaal Champagne-Bourgogne    100 km 
 
Vanaf Langres de 'Benjaminse' route die hier ook via het kanaal loopt. 
Ontbijt , opnieuw pas na 2 tal uren fietsen.  En lekke banden bleven me achtervolgen.... 
Gisteren had ik zeker bij de 2de band minstens een uur alles zitten nakijken, de velg zelf op onregelmatige 
punten met de Duct-tape getaped. Maar dus al snel een 3de lekke band, minstens 2 uren zitten kuisen 
tapen etc onder de schaduw van een boom, ... 4de lekke band in de middle of nowhere, zonder schaduw, 
30°C en meer, opnieuw begonnen aan de demontage.... lang verhaal kort.... een heel behulpzame boer 
heeft me naar zijn boerderij gevoerd en na een grondige analyse samen hebben we een heel klein  
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splintertje met een pincet uit de band gehaald..... verhaal nog niet gedaan... toen ik wou vertrekken bleken 
mijn Di2 versnellingen geblokkeerd.... Game Over dacht ik toen.... wat gefoeterd aan mijn versnellings-
hendels en plots werkten ze weer! Blijkbaar is dit normaal dat de Di2 in blokkade stand komt bij een val 
en/of ruw behandelen van de fiets om je versnellingen te beschermen, deblokkade gebeurt dus door 
beide hendels 5 seconden in te drukken.....dat weten we dan ook weer.  
Dit alles is gebeurd na 65 km, toch nog 100 km gefietst die dag, ook een beetje van moeten, er was in de 
verste verte geen winkel of resto te bespeuren. Ik kreeg dan het advies om 10-tal km om te rijden naar een 
dorp met winkels en resto... echter op maandag alles gesloten..... gelukkig stond er een pizza-
camionette.... nog een mooi kampeerplekje naast het kanaal gevonden met beverratten als gezelschap, ze 
bleven gelukkig uit mijn tent. 
 
Dag 5   De Mooiste Rit !  Einde Kanaal Champagne-Bourgogne - Pontailly-Sur-Saône - Beaune - Meursault  
111km 
 
Na een dik uur fietsen ontbeten in Pontailly-Sur-Saône. Vanaf gisteren last gekregen van mijn achillespees, 
die ik nog nooit in mijn leven had gevoeld. Ondanks mijn goed ontbijt aan de Saône, toch een eerste 
serieuze dip gekregen, combinatie van te weinig suikers, warmte (>30°C), vermoeidheid. Weer nergens 
restaurant & winkel te bespeuren en dus weer noodrantsoen, makreel, noten en mijn laatste gelleke als 
dessert en een half uur slapen in een bos.  
 
Voor deze recuperatie stop had ik een andere lange afstand fietser kort ontmoet die van Antwerpen naar 
Barcelona fietste. Na mijn stop had ik hem na een tijdje in mijn vizier en zijn we zo samen Beaune 
binnengereden met eindelijk een restaurant om bij te tanken, het was ondertussen al 16 uur. Daar splitsen 
onze wegen weer, ik reed door en hij ging richting camping in Beaune. Een paar kilometer buiten Beaune 
kom je in de wereld van de Grand Crus van de Bourgogne binnen; een prachtige fietsroute (Voie des 
Vignes) met overal wijngaarden van de grootste wijn Chateaux & dorpen (oa Meursault, Pommard, 
Montrachet,…) die je je maar kan inbeelden.  
Dag 5 betekent dus ook dat mijn powerbank ver op was en … euh… 5 dagen niet gedoucht. In mijn 
zoektocht naar een hotelkamer toch maar gekozen voor een (echte) camping met douche dus, zwembad 
en prachtig uitzicht op de Bourgogne wijngaarden. Deze avond geen makreel uit blik, maar een heel goed 
restaurant met dito wijn in Meursault. 
 
 
Dag 6   Regen!   Meursault - Cluny    75 km 
 
Vandaag eerste dag met regen, ook de tent nat moeten opplooien. Aangezien mijn energy drink tabletten 
op waren, overgestapt naar …(niet  gefermenteerd) druivensap… wat anders in deze streek… bevat 
trouwens meer calorieën dan sinaasappelsap… Door de laatste Bourgogne dorpen zoals Chassagne-
Montrachet gefietst om dan verder te fietsen langs oude treinbeddingen tot in Cluny.  
 
Niet echt nat geregend maar de benen waren niet dat. Dus maar een kortere rit tot in Cluny om in een 
echt bed te slapen na 5 dagen kamperen. Op de middag enkel wat noodrantsoen om dan toch rond 16H00 
nog een dagschotel te gaan eten in Cluny. En om 19H00 opnieuw avondeten, voelde me echt zwak toen. 
Eerste namiddag/avond dat ik eens in een stadje de toerist kon uithangen. 
 
Dag 7   Van de Saône naar de Rhône - Cluny - Lyon    108km 
 
Nog altijd in de Bourgogne streek met oa Pouilly-Fuissée, Saint-Amour (ik zag dat ze gejumeleerd zijn met 
Durbuy), route die af en toe afweek van de Saône en met een paar serieuze klimmetjes midden de 
wijngaarden: prachtig! En ook de bewoonde wereld: op de middag geluncht in een restaurant, eindelijk… 
De Saône ben ik meermaals overgestoken tot in Lyon, waar ik een 20-tal minuten eerder was aangekomen 
in onze B&B dan mijn vrouw, Catherine.  
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Dag 8    Gastronomie!   Lyon 
 
Rustdag; lekker eten in de gastronomische hoofdstad van Frankrijk en 10 km slenteren… 
 
Dag 9    HOT HOT LONG LONG!    Lyon - Valence - Montelimar    191km 
 
Vanaf nu enkel maar met dagbagage en de komende nachten ook niet meer in mijn tent.  
Het was broeiend warm met temperaturen tot 36°C. Met passages langs het departement Ardèche tot in 
de Drôme. Ontzettend veel moeten drinken en eten om deze lange rit te kunnen beëindigen. Gelukkig was 
de rit tamelijk vlak langs de Rhône met nog een klimmetje en lange afdaling op het einde. De fietsroute die 
ik hier volg is de Via Rhôna. Een pluim voor Frankrijk, overal uniforme bewegwijzering voor de fietsers! 
 
Dag 10    Middelandse Zee!    Montélimar - Pont du Gard -  Grau-du-Roi   148km 
 
Opnieuw een heel warme dag (tussen 34 en 
37°C), op de middag vertrokken.  
Opnieuw veel wijngaarden (oa Côtes de Nimes 
en veel andere). En veel drinken, ik schat 2,5 liter 
Cola, Orangina. Namiddagstop aan de Pont du 
Gard, waar je als fietser gratis binnen mag en er 
nog op rijden ook.  De Camargue met zijn 
flamingo’s nog even geflankeerd om dan langs 
een lang recht kanaal Grau-du-Roi (met 
tegenwind!) binnen te rijden. Middellandse zee 
met lekkere vis om de proteïnen aan te vullen… 
 
 
Dag 11   Op bezoek bij mijn collega Manfred   Grau-du-Roi - Sète - Valras-Plage    114km 
 
 
Vlakke rit langs de Middellandse zee vaak in de mist en met oestertjes als lunch om de zoutbalans op peil 
te houden. (sedert een paar dagen was ik ook overgestapt naar zoute noten: calorieën en zout).  Een rit 
met ook een beetje nostalgie, aangezien ik 29 jaar geleden hier een jaar als student heb gewoond. Na het 
drukke Sète ook nog het Canal du Midi overgestoken. 
Voorlaatste rit dus voor einddoel en Valras-Plage als overnachtingsplaats waar mijn collega Manfred zijn 
vakantiehuis heeft. 
 
Dag 12    De laatste!    Limoux - Quillan -Belcaire     57km 
 
Opnieuw een warme >30°C dag met een ingekorte rit naar mijn einddoel Belcaire.  Dit is een heel klein 
dorp op de plateau du Sault in het departement Aude. Het ligt op 1000 meter hoogte tussen Carcassonne 
en Andorra, aan de voet van de Pyreneeën dus. Onbekende maar prachtige streek om te wandelen         
(oa Sentier Cathares, GR10) en fietsen (met hoogtemeters). 
 
Voilà, mijn verslagje van mijn eerste maar zeker niet laatste Bikepacking tour. 
Op mijn to do lijstje staat nog : 

- hier in België met de MTB naar de Ardennen via de GR126 
- en mijn ultieme droom is :  

o North Coast 500 Scotland, een 500 miles lange tocht in het Noorden van Schotland 
 
                                                                                  Steeds bereikbaar voor bikepacking advies & tips 
                                                                    
                                                                                                         Mark Demuynck 
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Herstellingen alle merken

SCOTT - CUBE - OXFORD - KUOTA
ZANNATA - EBIKE das original - OLMO

Open van woensdag tot zondag  
vanaf 11.30 uur

Appelboomstraat 198 - 1602 Vlezenbeek
02 531 01 70 - info@kleinnederlo.be 

www.kleinnederlo.be

Voor de fijnste broden & taarten,
groot of klein,
kan er maar één adres zijn.

Bakkerij Coppens
Bergensesteenweg 331

1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 378 32 13

W & N
Coppens

JP Bikes
P. Gilsonlaan 4 - 1601 Ruisbroek

02 377 66 15
johan.peremans1@telenet.be

maandag gesloten

Sint-Pieters-Leeuw 
en Lennik
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Ons LWT-clubblad is logischerwijze bedoeld om LWT-fietsgerelateerde info over te brengen. Het leek 
mij dan ook eerder minder gepast om er, niettegenstaande het charmerend verzoek van Piet, onze  
hoofdredacteur, een persoonlijk wandelverslagje in te publiceren. Enige nieuwsgierige interesse van 
enkele LWT-Strava volgers deed mij alsnog zwichten voor zijn voorstel.                                                       

 

 

 

Nog steeds (voor alle duidelijkheid) fervent LWT-fietser zijnde, werd ik nog vóór het coronatijdperk  
geïnfecteerd door het wandelvirus. Niet in het minst door toedoen van mijn eega (“Patsy Guuk” voor 
haar Strava-vrienden) die reeds veel eerder drager was van deze blijkbaar even  besmettelijke, doch 
minder schadelijke Covid-19 variant.    

Na alle veldwegen in en rondom Gooik al meermaals te hebben bewandeld klonk de lokroep om 
andere oorden te gaan uitkammen almaar sterker.  Met behulp van de Wandelknooppunt app is een 
dagtochtje in een andere regio vlug uitgestippeld. Zodoende werd ook al eens het prachtige “Pays des 
Collines”  stappend verkend met Ellezelles als uitvalsbasis. Het was tijdens deze tocht dat de gekende 
wit-rode markeringen van de “Grote Routepaden” onze aandacht trokken en in het bijzonder deze van 
de “GR129”, het Grote Routepad dat dwars door België loopt en Brugge met Aarlen verbindt.  

Zoals het meestal een startende fietser met enige ambitie vergaat na het zoveelste ritje rond dezelfde 
kerktoren, gaat ook de beginnende (en gevorderde) stapp(st)er na een tijdje op zoek om zijn of haar 
grenzen opnieuw te verleggen.  Een meerdaagse tocht in eigen land werd dus onze nieuwe uitdaging! 

De GR129 is eigenlijk opgesplitst in 3 delen: 
Brugge>Ronse, Ronse>Dinant en 
Dinant>Aarlen.  Totale afstand 573 km en 
meteen ook de langste bewegwijzerde 
wandelroute van België. 

De grote uitdaging van zo’n “Grande 
Randonnée” is (naar mijn mening) deze in één 
keer over de volledige afstand te kunnen  
afstappen in achtereenvolgende dagtochten. 
Echter als werkende mens is dit 
organisatorisch moeilijk haalbaar en als leken 
in de branche vonden we het eerder 
aangewezen om onze eerste meerdaagse 
trektocht  te beperken tot 3 dagen met een 
optie op een 4de  afhankelijk van onze fysieke 
en mentale toestand.  
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Van de redactie: eveneens op Strava merkten we enkele maanden geleden al op dat Jos Vannijvel 
(A ploeg) en echtgenote Patricia (regelmatig volgwagenchauffeur bij de A’s) nieuwe uitdagingen 
vonden in het maken van stevige wandelingen.  En toen we in juli zagen dat ze ook het grote werk 
niet schuwden (zie verder) vroeg ik hen om daarvan een verslagje te maken.   
Er was even twijfel (zie eerste alinea), maar toen zegden ze toch toe         Jos en Patsy, bedankt!  
Hieronder hun verslag. 
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Ons LWT-clubblad is logischerwijze bedoeld om LWT-fietsgerelateerde info over te brengen. Het leek 
mij dan ook eerder minder gepast om er, niettegenstaande het charmerend verzoek van Piet, onze  
hoofdredacteur, een persoonlijk wandelverslagje in te publiceren. Enige nieuwsgierige interesse van 
enkele LWT-Strava volgers deed mij alsnog zwichten voor zijn voorstel.                                                       
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Wat de formule voor overnachtingen onderweg betrof was de keuze vlug gemaakt. Tent en slaapzak 
hebben uiteraard hun charme en het ziet er allemaal wat avontuurlijker uit, maar als mensen van een 
stilaan gezegende leeftijd weten wij de zaligheid van een goeie douche en een zachte matras meer en 
meer te appreciëren, zeker na een tochtje van meer dan 30 km met pak en zak. Door onze late 
beslissing van “inpakken & wegwezen” waren de B&B’s op de route echter wel al volzet en moest er 
dus noodgedwongen wat verder uitgeweken worden.  En tijdens die laatste extra km’s weegt de rugzak 
altijd wat meer dan ’s ochtends bij ’t vertrek.  De relatief makkelijke bereikbaarheid van het vertrek- 
en het (eerste) eindpunt van deze GR was ook bepalend voor onze keuze. Je wandelt immers niet in 
een lus waarbij je je wagen kan parkeren op het punt waar je wandelroute vertrekt en aankomt.  Het 
openbaar vervoer biedt in vele gevallen hiervoor een oplossing. 

Op zaterdagochtend 18 juli stalden we dus onze wagen aan het station van Oudenaarde vanwaar we 
(gemaskerd) de trein -is ook altijd een beetje reizen- namen tot Brugge. Het station aldaar is amper 1 
km verwijderd van het vertrekpunt van deze GR aan de Katelijnevest.  
                                                                                                                                                                                                                                           
Het traject Brugge-Oudenaarde werd in de geplande 
3 dagen afgestapt. Brugge-Aalter, Aalter-Kruisem 
(ex-Kruishoutem) en Kruisem-Oudenaarde. Nog 
voor de aankomst in Oudenaarde werd er unaniem 
beslist om de laatste etappe tot Ronse, onder het 
motto “geen 3 zonder 4” er de volgende dag 
sowieso nog bij te nemen. Met een gerust geweten 
kon, en dan nog wel op onze nationale feestdag, het 
eerste en Vlaamse luik van deze “Dwars door 
België” al worden afgevinkt. Het officiële eindpunt 
van dit gedeelte ligt eigenlijk in Ellezelles aan de 
“Moulin du Cat Sauvage”. Vandaaruit was het dan 
nog wel 3,5 km (bergaf ☺) tot aan het station in 
Ronse. Uiteindelijk bedroeg de totaal afgestapte 
afstand over de 4 dagen 125km. Vanuit Ronse 
namen we dan terug de trein naar Oudenaarde 
vanwaar we met de wagen, moe maar voldaan zoals 
dat heet (en toch ook met enig spijt), huiswaarts 
keerden. Jawel, het werkt verslavend!       

       
    Er zijn er ons ongetwijfeld al velen, misschien ook onder jullie, in 
    deze reeds voorgegaan.  Voor ons beiden was het hoe dan ook een 
    nieuwe en mooie ervaring, een andere manier van “onderweg” zijn.   
    Bij het schrijven van dit verslag  lag de planning voor deel 2 al vast.   
    Hopelijk strooide Covid-19 intussen geen roet in onze stapschoenen… 
    Leuke extra:  Televisiemaker Arnoud Hauben stapte met zijn ploeg in  
    juni de volledig GR129 af in 23 dagen. In september verschijnt er 
    hiervan op één een 4-delige reeks. Misschien zijn er intussen nog  
    die goesting krijgen…  Ni twijfelen!  
                                                                                                                

    En nu terug de fiets op. 

    Jos & Patsy”Guuk” 
- 34 - 

                                                                           

 

                                                                                                                                         

- 35 - 



 

Wat de formule voor overnachtingen onderweg betrof was de keuze vlug gemaakt. Tent en slaapzak 
hebben uiteraard hun charme en het ziet er allemaal wat avontuurlijker uit, maar als mensen van een 
stilaan gezegende leeftijd weten wij de zaligheid van een goeie douche en een zachte matras meer en 
meer te appreciëren, zeker na een tochtje van meer dan 30 km met pak en zak. Door onze late 
beslissing van “inpakken & wegwezen” waren de B&B’s op de route echter wel al volzet en moest er 
dus noodgedwongen wat verder uitgeweken worden.  En tijdens die laatste extra km’s weegt de rugzak 
altijd wat meer dan ’s ochtends bij ’t vertrek.  De relatief makkelijke bereikbaarheid van het vertrek- 
en het (eerste) eindpunt van deze GR was ook bepalend voor onze keuze. Je wandelt immers niet in 
een lus waarbij je je wagen kan parkeren op het punt waar je wandelroute vertrekt en aankomt.  Het 
openbaar vervoer biedt in vele gevallen hiervoor een oplossing. 

Op zaterdagochtend 18 juli stalden we dus onze wagen aan het station van Oudenaarde vanwaar we 
(gemaskerd) de trein -is ook altijd een beetje reizen- namen tot Brugge. Het station aldaar is amper 1 
km verwijderd van het vertrekpunt van deze GR aan de Katelijnevest.  
                                                                                                                                                                                                                                           
Het traject Brugge-Oudenaarde werd in de geplande 
3 dagen afgestapt. Brugge-Aalter, Aalter-Kruisem 
(ex-Kruishoutem) en Kruisem-Oudenaarde. Nog 
voor de aankomst in Oudenaarde werd er unaniem 
beslist om de laatste etappe tot Ronse, onder het 
motto “geen 3 zonder 4” er de volgende dag 
sowieso nog bij te nemen. Met een gerust geweten 
kon, en dan nog wel op onze nationale feestdag, het 
eerste en Vlaamse luik van deze “Dwars door 
België” al worden afgevinkt. Het officiële eindpunt 
van dit gedeelte ligt eigenlijk in Ellezelles aan de 
“Moulin du Cat Sauvage”. Vandaaruit was het dan 
nog wel 3,5 km (bergaf ☺) tot aan het station in 
Ronse. Uiteindelijk bedroeg de totaal afgestapte 
afstand over de 4 dagen 125km. Vanuit Ronse 
namen we dan terug de trein naar Oudenaarde 
vanwaar we met de wagen, moe maar voldaan zoals 
dat heet (en toch ook met enig spijt), huiswaarts 
keerden. Jawel, het werkt verslavend!       

       
    Er zijn er ons ongetwijfeld al velen, misschien ook onder jullie, in 
    deze reeds voorgegaan.  Voor ons beiden was het hoe dan ook een 
    nieuwe en mooie ervaring, een andere manier van “onderweg” zijn.   
    Bij het schrijven van dit verslag  lag de planning voor deel 2 al vast.   
    Hopelijk strooide Covid-19 intussen geen roet in onze stapschoenen… 
    Leuke extra:  Televisiemaker Arnoud Hauben stapte met zijn ploeg in  
    juni de volledig GR129 af in 23 dagen. In september verschijnt er 
    hiervan op één een 4-delige reeks. Misschien zijn er intussen nog  
    die goesting krijgen…  Ni twijfelen!  
                                                                                                                

    En nu terug de fiets op. 

    Jos & Patsy”Guuk” 
- 34 - 

                                                                           

 

                                                                                                                                         

- 35 - 



 

Uit “Het Nieuwsblad” (12/6/2020) … goed om te weten… 

Bij vier op vijf zware fietsongevallen is 
geen auto betrokken, maar een putje, 
paaltje of andere hindernis 

                                                   
Bij vier op de vijf zware fietsongevallen is 
geen auto betrokken, zo blijkt uit een analyse 
van ziekenhuisopnames.                            
Fietsers zijn zich daar amper van bewust.  

Niet de auto’s, maar wel de putjes en 
paaltjes leiden het vaakst tot ernstige 
fietsongevallen. Dat blijkt uit een gezamenlijk 
onderzoek van de VUB, UGent, Universiteit 
Utrecht en de Nederlandse Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid.  

 

Zij deden een analyse van de ziekenhuisopnames na zware fietsongevallen en bij 83 procent bleek er 
geen gemotoriseerd voertuig in het spel. “De paaltjes op het fietspad, de putten in de weg, rechte 
stoepranden maar ook wegenwerken spelen een grote rol”, zegt professor Bas de Geus (VUB), die het 
onderzoek leidde. Uit het onderzoek blijkt ook dat fietsers zich bijna niet bewust zijn van die gevaren. 
De onderzoekers namen een grootschalige enquête af en vroegen mensen welk type fietsongeval 
volgens hen de meeste ziekenhuisopnames veroorzaakt. Zo’n zestig procent van de bevraagden gaf de 
auto aan als boosdoener. “Maar dat is dus fout, want ook alleen fietsen houdt risico’s in en daar zijn we 
ons onvoldoende bewust van”, zegt De Geus. Al mogen we volgens hem de rol van de auto wel niet 
minimaliseren.  

Nog veel werk 

Bij de Fietsersbond zijn ze niet verbaasd van de 
cijfers. “Er is nog veel werk aan de infrastructuur van 
de fietspaden in ons land. Uit cijfers van het 
Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat meer dan 
vijftig procent van de fietspaden op gewestwegen 
niet voldoen aan de voorschriften. Er moet dus 
dringend werk van gemaakt worden”, zegt 
woordvoerder Wies Callens.  

                                                                                           - 36 - 

door Sofie Geusens      

 

shapeFISIX success.
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Sven Nys wil je hartslag horen 

Herinner je 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181019_038
57560 van 19 oktober 2018 ? 

 

Ze zijn met steeds meer, mannen en vrouwen 
op leeftijd die wekelijks uren op de koers-
fiets rijden. Maar wat is nu eigenlijk het ef-
fect van die duursport op hun hart? En hoe 

moet een vijftiger zich voorbereiden op zijn eerste triatlon zonder risico’s te lopen. Om dat 
uit te klaren was een groep Vlaamse wetenschappers op zoek naar 2.000 proefpersonen. Peter 
van het project: ex-cyclocrosser Sven Nys. 

Master@Heart. Zo heet de nieuwe studie waarvoor drie Vlaamse onderzoeksgroepen samen-
werken. Het onderzoek is groots opgezet en krijgt steun van onder meer Sport Vlaanderen en 
de Belgische Wielerbond. 

Lichaamsbeweging is goed voor het hart. Dat staat buiten kijf. Toch zijn er af en toe sporters 
van wie het hart het begeeft. Op het veld, of zelfs in bed. Bovendien zijn er studies die aanto-
nen dat er een verband is tussen duursporten meer aderverkalking en een grotere kans op rit-
mestoornissen. Tegenover die negatieve effecten staat dat intensief sporten een positief ef-
fect heeft op overgewicht, cholesterol, suikerziekte en bloeddruk. Wie bijvoorbeeld minstens 
tweeënhalf uur per week traint aan matige intensiteit heeft de helft minder kan op een hart-
infarct. 

De onderzoekers waren om zoek naar 2.000 mannen van tussen de 45 en 75 jaar die een vra-
genlijst wilden invullen. Zeshonderd van hen werden intensiever gevolgd: 200 niet-sporters en 
400 mannen die al lange tijd of nog maar pas aan duursport deden. Het ging om mensen die 
minstens tien uur per week fietsen. Met een rits testen wordt de gezondheid van hun hart 
vastgesteld. Dat op zich is al interessant. Daarna worden ze twee jaar lang gevolgd. 

Oud-cyclocrosser Sven Nys is peter van het project. “Ik zet zelf vaak mensen aan om meer te 
sporten. We zijn er ook allemaal van overtuigd dat het gezond is” zegt Nys. “Tegelijk: als er 
risico’s zijn, dan wil je daar wel zoveel mogelijk over weten. Mijn vraag is vooral: waar ligt de 
grens? Tot waar is het gezond en vanaf wanneer is het gevaarlijk?” 

Een van de andere vragen die wordt uitgeklaard, is of het uitmaakt op welke leeftijd iemand 
met duursport begint. Een man die pas op zijn 50-ste begint te trainen zou méér aderverkal-
king kunnen oplopen dan iemand die al sinds zijn 20-ste intensief sport. Als dat zo is, dan kan 
een vijftiger het advies krijgen zeer langzaam op te bouwen. 
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Tot daar het uittreksel uit de krant van 19 oktober 2018. 

Dit is inderdaad een interessant project. Binnen de club LWT zijn we met meer dan 10 die niet 
kunnen zeggen dat ze geen hartproblemen hebben, vandaar in extrapolatie het belang voor alle 
clubleden. 

Michel Vanalphen heeft het initiatief genomen om zich in te schrijven als kandidaat-deelnemer 
aan het project en is één van die 400 geselecteerden. En kreeg van de Katholieke Universiteit 
van Leuven het volgende bericht. 

In het Universitair Ziekenhuis van Leuven zullen de volgende onderzoeken plaatsvinden: - Arteriële stijfheid - 
Rust ECG - Echocardiografie in rust - Lichaamssamenstelling dankzij een DXA scan - VO2max test - Inspan-
nings ECG - Aanbrengen van de holter - Bezorgen van de resultaten. 

Doel en achtergrond van het onderzoekproject. 

Het is welbekend dat uithoudingstraining een positief effect heeft op de gezondheid en de levensduur. Tot op 
heden zijn er echter geen studies die de optimale dosis uithoudingstraining hebben bepaald. Het is mogelijk 
dat overschrijding van een bepaalde inspanningsdosis opnieuw gepaard gaat met een toename van het risico 
op cardiale problemen zoals ritmestoornissen.  

Het doel van dit project is om de invloed van levenslange duursportbeoefening op het hart te vergelijken met 
enerzijds duursportbeoefening die pas op latere leeftijd wordt gestart en anderzijds een gezonde levensstijl 
zonder duursportbeoefening. In totaal zal aan 600 vrijwilligers gevraagd worden om deel te nemen aan dit 
onderzoeksproject.  

Deze totale onderzoekspopulatie zal worden onverdeeld in 3 groepen naargelang de hoeveelheid van vooraf-
gaande duursportbeoefening (levenslange duursportbeoefening versus laattijdige start van duursport versus 
niet-duursporten). Concreet willen we bekijken of levenslange duursportbeoefening gepaard gaat met een 
afname van het risico op kransslagaderproblemen en of dit eventueel ten koste gaat van een hoger risico op 
ritmestoornissen en verlittekening van de hartspier.  

We willen onderzoeken of de aanvang van uithoudingstraining op latere leeftijd dezelfde voordelen heeft als 
starten op een jongere leeftijd en hopen op die manier een wetenschappelijke basis te leggen voor werkpro-
gramma’s die duursportbeoefening in Vlaanderen stimuleren. 

Het doel van deze samenwerking is om de onderzoeksresultaten van dit project te kunnen vertalen in richtlij-
nen voor duursporttraining en om de implementatie van gezonde duursportbeoefening in onze maatschappij 
te stimuleren 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Belgische experten uit verschillende ziekenhuizen (UZ Leuven, UZ Ant-
werpen en Jessa Ziekenhuis Hasselt). In deze verschillende centrums is ruime ervaring met het bestuderen van 
het sporthart. Dit onderzoeksproject is dan ook het meest volledige rond deze vragen dat ooit werd opgevat. 

 

Vermits het resultaat de interesse kan wekken voor velen onder ons zullen we u verder op de 
hoogte houden. 

Wordt vervolgd. 
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KLASSEMENT DER  L.W.T. – 
AANWEZIGHEIDSLAUREATEN ALLER TIJDEN 

(1972 – 2019) 
 

 

30 KEER LAUREAAT:  PHILIBERT WAUTERS        (85/86/90/92/93/94/96/97/98/99/00/01/02/ 

        03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19) 
 

27 KEER LAUREAAT: PIET VAN WANSEELE              (80/81/83/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/ 
              11/12/13/14/15/16/18/19) 
 
24 KEER LAUREAAT: JULIEN SPITAELS          (89/90/91/92/93/94/96/97/98/99/00/01/02/03/05/06/07/09/10/11/13/14/15/16) 
 
20 KEER LAUREAAT: CLAUDE JANUARIUS          (77/81/82/83/84/85/86/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/17/18) 
 

19 KEER LAUREAAT: FRANS RINGOET         (76/78/88/90/91/97/98/99/00/03/06/08/11/12/14/15/16/17/18) 

16 KEER LAUREAAT : JOZEF VANMEULDER          (85/86/87/88/93/94/99/01/09/11/12/13/14/16/17/19) 

 
12 KEER LAUREAAT: FRANCOIS PANNUS † 2013       (90/91/92/93/95/96/97/98/00/01/02/03) 
   JOZEF PANNUS  † 2011         (88/90/91/92/93/94/95/99/00/01/03/04) 
   WILLY GOVERS          (93/94/96/99/01/02/03/04/08/09/11/12/13) 
 
11 KEER LAUREAAT: VICTOR VERHAEVEN  † 2014         (89/91/95/97/98/99/00/01/02/03/05) 
   PIERRE HUYGENS                             (85/91/93/94/96/11/12/13/15/16/18) 
    
10 KEER LAUREAAT: MARCEL HUYGENS  (92/95/96/97/98/99/01/07/09/12) 
    
 
9 KEER LAUREAAT: EDDY KEYAERTS  (91/96/97/98/02/03/05/17) 
                                               PIERRE VAN CUTSEM   (85/88/92/93/96/97/98/03/05) 
    
8 KEER LAUREAAT: PIERRE DE RUYVER † 2015 (92/93/94/9596/97/98/99) 
   NESTOR SPELIERS † 2014  (88/93/94/95/96/97/01/02 
 
7 KEER LAUREAAT: ALEX VAN HECKE  † 2000 84/85/87/88/89/90/93) 
   GILBERT WELLEMANS  (91/97/99/02/03/05/11) 
    
6 KEER LAUREAAT: JOS SEGERS   (90/91/92/93/94/96) 
   LEON VAN BIESEN † 2016 (91/92/93/94/95/97) 
   GUST VAN LAETHEM I † 1989 (73/74/75/77/86/88) 
   ROLAND DEMOL  (96/97/98/04/09/10) 
 
5 KEER LAUREAAT: WILLY DEDOBBELEER † 2001 (89/90/91/94/01) 
   MAURICE DEWIL  (89/91/93/96/97) 
   RAYMOND VAN RUYSEVELT (98/99/02/04/05) 
   JOZEF VANZEEBROECK  (89/90/91/92/93) 
   ANTOON VRANCKX  † 2019 (94/97/99/04/07) 

ROGER WISPENNINCK  (05/12/16/17/19) 
 

4 KEER LAUREAAT: JEAN-PIERRE CLABOS  (75/77/79/80) 
   RENE DEMECHELEER  (78/80/82/83) 
   WILLY DE GREEF  (88/89/90/05)  
   URBAIN DE BEYS  (99/01/05/06) 
   PATRICK DETRE   (02/03/04/05) 
   GUSTAAF SPINNOY  (89/90/91/92) 
   RAYMOND ROELANDTS  (86/05/06/09) 
   GUST VAN LAETHEM II † 2014 (83/85/89/90) 
   JEAN-PIERRE VERMAUT  (96/97/99/05) 

SCHEYLTJENS FRANS  (08/09/10/11) 
                                                                                                                                                                                                   - 39 - 

verkoop van jonge tweedehandswagens
met weinig kilometers & garantie

gespecialiseerd in verduisteren van ruiten
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3 KEER LAUREAAT: EDDY ANCKAERT  (98/00/01) 
   MAURITS DEKENS  (91/92/93) 
   JOSEPH DEVILLE  (86/87/89) 
   ANGELE RUTTENS  (84/85/88) 
   ALBERT VAN DER ELST  (02/03/05) 
   GERMAIN VERDEYEN † 2014 (83/85/86) 

 FRANS WIELEMANS † 2010 (85/87/89) 
 

 

2 KEER LAUREAAT: PIERRE ARAS   (99/02) 
   VICTOR BORREMANS   (90/91) 
   MICHEL DE BECQ  (83/90) 
   CHARLY DROOGMANS  (82/83) 
   JOS  GHYSELS   (79/80) 
   CHRISTIANE LEFEVER  (96/97) 
   PIERRE LIEFFERINCKX  † 1998 (80/81) 
   JAN MERTENS   (91/95) 
   ARIE SERMON   (97/98) 
   MARCEL STEENS  (77/78) 
   ROMAIN STIENS   (77/92) 
   BART VAN LAETHEM  (84/85) 
   FRANK VAN LAETHEM  (87/89) 
   ROGER VERSTRATEN   (04/14) 
   PAUL WEEMAELS  † 2012  (83/88) 

PEREZ Y LAVIANA JOSE  (03/10) 
JEAN WEEMAELS  (09/13) 

   MAURICE DECOEN                           (13/17) 
 
 

1 KEER LAUREAAT: 

FRANCINE APPELMANS  1985 
GUST ARNOES   2009 
JEAN-GUY APPER  1978 
WILLY BEHETS   1996 
MICHEL BRUIER-DESMETH †2020   1982 
JEAN BOVE   2004 
MARC CAPLA † 2003  2002 
JEAN-PIERRE CLAEYS  1993 
JOHAN COCHEZ   2009 
ROLAND CORNEILLIE  †2020 1994 
LOUIS DANAU  † 1995  1972 
ERIK DANNAU   1999 
FRANCIS DEBAST  1999      
CHRISTIAN DEBOODT  2006 
RENE DE BILDE † 1997  1978 
RENE DEBREMAEKER  1981 
PIET DE COCK   2003 
BEATRICE DE GIETER  1997 
JOSEPH DE  GREEF  1996 
GEERT DE MARIE  1988 
HANS DE MARIE   1988 
VICTOR DEMOL   1991 
ANDRE DESCHUYTENEER 1994 
JACQUES DESMET  1996 
JOSEPH DETRE   1995 
JEAN-LOUIS DUFROMONT 1987 
JEAN-MARIE FRIX  1987 
FRANCIS GENS                                   2017 
GUST HAMELRIJCKX  1984 
JOZEF HENDRICKX  2009 
WILLY HEYMANS                             2016 
MIEL HUMBEECK  † 2014  2004 
STEPHAN JOORIS  2009 
 

MARC KESTEMONT  1978 
FIRMIN LANCKVRIND  1993 
JEAN LEENEN  †2018  1991 
MICHEL LOUBERS  2004 
FRANS MACHIELS †2016  1985 
MARC MAGNUS   1996 
JEAN-PIERRE MARCELIS                 2013 
DESIRE MICHIELS † 2001  1991 
PAUL MOT   1972 
LEOPOLD SERMON    1983 
MATHIEU SILLEN  1985 
FABIENNE STEENHOUWER 2003 
JEAN-PAUL STEVENS  1985 
MICHEL VANALPHEN                      2014 
FRANCOIS VAN CAMPENHOUT † 1989 
MIEL VAN CUTSEM  1991 
RUDY VANDEN ELSCHEN 1993 
JOSEPH VANDER ELST †1998 1988 
DANIEL VANDERGUCHT  1999 
DENISE VAN DIJCK  1991 
PAUL VAN GOETHEM  2011 
JEAN-PIERRE VANHEMELRIJCK  1995 
WILLY VAN HEMELRIJCK 1989 
RONNY VAN ISTERBEEK  1989 
GUILLAUME VAN LANCKER  † 2015  1982 
FERNAND VAN LOKEREN 1983 
LUC VAN STEENBERGHE  1997 
PAUL VERMEULEN  1993 
VICTOR VERTONGEN  1986 
SIMONNE WALRAVENS  1997 
VICTOR WAUTERS  † 2016 1986 
JEAN-PAUL WYNS                             2013 
 

  
   Samengesteld door Piet Van Wanseele 

Vriendelijk verzoek eventuele fouten 
                           - 40 - te melden : tel. 02/377.95.73 

LWT-KILOMETERLAUREATEN ALLER TIJDEN 
       LAUREATEN 5.000 KM LWT (1985-2019) 
 LAUREATEN 10.000 KM STRAVA (vanaf 2018) 
 

 
 
 
33 KEER LAUREAAT : Pierre Huygens        85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/98/99/00/01/02//03/04/05/06/
           07/08/10/11//12/13/14/15/16/17/18/19 
 
31 KEER LAUREAAT: Philibert Wauters    85/86/90/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/ 

      10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 
 

29 KEER LAUREAAT : Marcel Huygens      91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/ 
                                                                             11/12/13/14/15/16/17/18/19 
 
 
27 KEER LAUREAAT : Julien Spitaels        89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/ 

      10/11/12/13/14/15 
             

               
23 KEER LAUREAAT : Piet Van Wanseele   97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 
 
18 KEER LAUREAAT : Roland Corneillie †  90/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 
                                           Nestor Speliers †      88/89/90/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/06/07/08 
    Victor Verhaeven †  89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06 
 
17 KEER LAUREAAT : Frans Vandenborre   92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 
                                            
 
13 KEER LAUREAAT : André Nuyttens        85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97 
                 François Pannus †    91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03 
 
12 KEER LAUREAAT : François Wielemans †  86/87/88/89/90/91/92/94/95/96/97/98 
 
11 KEER LAUREAAT : Jean Leenen †       84/85/86/87/88//90/91/92/94//95/97 
 
10 KEER LAUREAAT : Roger Savoy †      86/87/88/89/90/91/92/94/96/97 
                 Octave Verheyen     96/97/98/00/02/03/04/05/06/08 
 
9 KEER LAUREAAT :   Marc Capla †      95/96/97/98/99/00/01/02/03 
                Roger Dermul       89/91/92/93/95/97/98/01/02 
                Raymond Roelandts 86/02/03/04/05/06/07/08/09 
 
8 KEER LAUREAAT :  Roland Demol       93/94/95/96/97/98/01/02 
               Christiane Lefever     96/97/05/07/08/09/10/12 
 
7 KEER LAUREAAT :  Antoine Dufour        96/97/98/99/01/02/03 
   Jozef Vanmeulder     09/10/11/12/13/14/15 
 
6 KEER LAUREAAT :  Jos Segers                  93/94/95/96/97/01 
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   ALBERT VAN DER ELST  (02/03/05) 
   GERMAIN VERDEYEN † 2014 (83/85/86) 

 FRANS WIELEMANS † 2010 (85/87/89) 
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   MICHEL DE BECQ  (83/90) 
   CHARLY DROOGMANS  (82/83) 
   JOS  GHYSELS   (79/80) 
   CHRISTIANE LEFEVER  (96/97) 
   PIERRE LIEFFERINCKX  † 1998 (80/81) 
   JAN MERTENS   (91/95) 
   ARIE SERMON   (97/98) 
   MARCEL STEENS  (77/78) 
   ROMAIN STIENS   (77/92) 
   BART VAN LAETHEM  (84/85) 
   FRANK VAN LAETHEM  (87/89) 
   ROGER VERSTRATEN   (04/14) 
   PAUL WEEMAELS  † 2012  (83/88) 

PEREZ Y LAVIANA JOSE  (03/10) 
JEAN WEEMAELS  (09/13) 

   MAURICE DECOEN                           (13/17) 
 
 

1 KEER LAUREAAT: 

FRANCINE APPELMANS  1985 
GUST ARNOES   2009 
JEAN-GUY APPER  1978 
WILLY BEHETS   1996 
MICHEL BRUIER-DESMETH †2020   1982 
JEAN BOVE   2004 
MARC CAPLA † 2003  2002 
JEAN-PIERRE CLAEYS  1993 
JOHAN COCHEZ   2009 
ROLAND CORNEILLIE  †2020 1994 
LOUIS DANAU  † 1995  1972 
ERIK DANNAU   1999 
FRANCIS DEBAST  1999      
CHRISTIAN DEBOODT  2006 
RENE DE BILDE † 1997  1978 
RENE DEBREMAEKER  1981 
PIET DE COCK   2003 
BEATRICE DE GIETER  1997 
JOSEPH DE  GREEF  1996 
GEERT DE MARIE  1988 
HANS DE MARIE   1988 
VICTOR DEMOL   1991 
ANDRE DESCHUYTENEER 1994 
JACQUES DESMET  1996 
JOSEPH DETRE   1995 
JEAN-LOUIS DUFROMONT 1987 
JEAN-MARIE FRIX  1987 
FRANCIS GENS                                   2017 
GUST HAMELRIJCKX  1984 
JOZEF HENDRICKX  2009 
WILLY HEYMANS                             2016 
MIEL HUMBEECK  † 2014  2004 
STEPHAN JOORIS  2009 
 

MARC KESTEMONT  1978 
FIRMIN LANCKVRIND  1993 
JEAN LEENEN  †2018  1991 
MICHEL LOUBERS  2004 
FRANS MACHIELS †2016  1985 
MARC MAGNUS   1996 
JEAN-PIERRE MARCELIS                 2013 
DESIRE MICHIELS † 2001  1991 
PAUL MOT   1972 
LEOPOLD SERMON    1983 
MATHIEU SILLEN  1985 
FABIENNE STEENHOUWER 2003 
JEAN-PAUL STEVENS  1985 
MICHEL VANALPHEN                      2014 
FRANCOIS VAN CAMPENHOUT † 1989 
MIEL VAN CUTSEM  1991 
RUDY VANDEN ELSCHEN 1993 
JOSEPH VANDER ELST †1998 1988 
DANIEL VANDERGUCHT  1999 
DENISE VAN DIJCK  1991 
PAUL VAN GOETHEM  2011 
JEAN-PIERRE VANHEMELRIJCK  1995 
WILLY VAN HEMELRIJCK 1989 
RONNY VAN ISTERBEEK  1989 
GUILLAUME VAN LANCKER  † 2015  1982 
FERNAND VAN LOKEREN 1983 
LUC VAN STEENBERGHE  1997 
PAUL VERMEULEN  1993 
VICTOR VERTONGEN  1986 
SIMONNE WALRAVENS  1997 
VICTOR WAUTERS  † 2016 1986 
JEAN-PAUL WYNS                             2013 
 

  
   Samengesteld door Piet Van Wanseele 

Vriendelijk verzoek eventuele fouten 
                           - 40 - te melden : tel. 02/377.95.73 

LWT-KILOMETERLAUREATEN ALLER TIJDEN 
       LAUREATEN 5.000 KM LWT (1985-2019) 
 LAUREATEN 10.000 KM STRAVA (vanaf 2018) 
 

 
 
 
33 KEER LAUREAAT : Pierre Huygens        85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/98/99/00/01/02//03/04/05/06/
           07/08/10/11//12/13/14/15/16/17/18/19 
 
31 KEER LAUREAAT: Philibert Wauters    85/86/90/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/ 

      10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 
 

29 KEER LAUREAAT : Marcel Huygens      91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/ 
                                                                             11/12/13/14/15/16/17/18/19 
 
 
27 KEER LAUREAAT : Julien Spitaels        89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/ 

      10/11/12/13/14/15 
             

               
23 KEER LAUREAAT : Piet Van Wanseele   97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 
 
18 KEER LAUREAAT : Roland Corneillie †  90/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 
                                           Nestor Speliers †      88/89/90/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/06/07/08 
    Victor Verhaeven †  89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06 
 
17 KEER LAUREAAT : Frans Vandenborre   92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 
                                            
 
13 KEER LAUREAAT : André Nuyttens        85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97 
                 François Pannus †    91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03 
 
12 KEER LAUREAAT : François Wielemans †  86/87/88/89/90/91/92/94/95/96/97/98 
 
11 KEER LAUREAAT : Jean Leenen †       84/85/86/87/88//90/91/92/94//95/97 
 
10 KEER LAUREAAT : Roger Savoy †      86/87/88/89/90/91/92/94/96/97 
                 Octave Verheyen     96/97/98/00/02/03/04/05/06/08 
 
9 KEER LAUREAAT :   Marc Capla †      95/96/97/98/99/00/01/02/03 
                Roger Dermul       89/91/92/93/95/97/98/01/02 
                Raymond Roelandts 86/02/03/04/05/06/07/08/09 
 
8 KEER LAUREAAT :  Roland Demol       93/94/95/96/97/98/01/02 
               Christiane Lefever     96/97/05/07/08/09/10/12 
 
7 KEER LAUREAAT :  Antoine Dufour        96/97/98/99/01/02/03 
   Jozef Vanmeulder     09/10/11/12/13/14/15 
 
6 KEER LAUREAAT :  Jos Segers                  93/94/95/96/97/01 
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5 KEER LAUREAAT :  Jacqueline Calloens                 11/12/13/14/15 
Mathieu Sillen                     85/87/93/01/02 

                François Van Campenhout †  91/95/96/97/98 
                Albert Vander Elst       01/02/03/04/05 
   Josée Vandevelde                    11/12/13/14/15 
                
 
 
                                                                                        
4 KEER LAUREAAT :   Joseph Forton †          97/98/99/00 
                Albert Houtmeyers C   85/86/88/89 
                Etienne Huysmans        95/96/98/99 
                Valentine Jacobs           89/90/92/93 
                 Frans Scheyltjens          08/09/10/11 
    
3 KEER LAUREAAT :  Anna Dirix                    88/89/91 
                                          Pol Spinnoy                  08/09/10 
                Marc Speliers               16/17/18 
   Michel De Becq           90/98/18 
 
 
2 KEER LAUREAAT : 
 
Francine Appelmans (92-93 ) - Pierre Aras (96-02)  -  Patrick Cambier ((18/19) -  Jozef De Boeck (98-98) –  
Maurits Dekens (92-93)  -  Victor Demol (91-98) -  Rony De Roo (96-98)  -  Pieter Droogmans (81-83)     
Gilbert Felis (93-95)  -  Marc Kestemont (78-79)  -  Pierre Liefferinckx † (89-90)  -  José Perez Laviana  (00-01)  -  
Koen Nechelput (18/19) - Peter Ruttens (02/18) - André Schoonvaere †  (85-86)  -  Marc Speliers (16/17/18)  -  
Pol Spinnoy  (02-03)  -  Michel Vanalphen (18/19/  - Pierre Van Bever † (85-86)  - Georges Van Volsem (89-91)  -  
Pol Weemaels †  (89-92) - Luc Wenseleers (18-19) - Johan Wouters (89-90) 
  
 
1 KEER LAUREAAT :  
 
Jean-Guy Apper  (78) -  Erik Dannau (14) - Urbain De Beys (06)  -  Luc Depretz (88)  -  Jacques Desmet (96) –  
Jean-Louis Desmedt (18) - Jean-Luc Dufromont (87)  -  Herman Emmerechts (18) - Jean-Marie Frix (95) -   
Marie-Paule Govers (95)  -  Stephan Jooris (09) -  Jeroen Libelle (19) - Johnny Loris (07) - Peter Louckx (19)  
Roland Meulemans † (03)  - Angèle Ruttens (85)  -  Laurent Patriarche (18) - Romain Stiens (93)  -   
Marc Tommen (18) -  Jozef Vanderelst † (88) - Jos Vannijvel (18) - Edgard Van Hecke (97) - Bart Van Laethem (85)  -   
Gust Van Laethem † (85)  -  Roald Van Meulder (19) - Guy Van Ruysevelt (91) -  Pierre Verheyen (93)  -  
Jean-Pierre Vermaut (96) -  Kevin Vincart (02)  -  Roger Wispenninck (03) - Thierry Wispenninck (18) – 
Jean-Paul Wyns (18) 
 
 
 
Dit klassement werd in 2007 samengesteld door Philibert Wauters die daarvoor de medewerking kreeg van 
Frans Ringoet : nog eens dank aan beiden voor dit puzzelwerk ! 
Wij pasten de resultaten nu aan met de laureaten tot en met 2019. 
 
Vriendelijk verzoek eventuele fouten te melden (Piet van Wanseele, tel. 02/377.95.73)  
 
***************************************************************************** 
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Aan de West-Vlaamse tafel… ’t is teetn en drienkn… 
 

Smoutzachte : mals 

Koppekei hard : héél hard 

’t is slekke vet : heel vettige voeding 

Oenger gelik ’n peird : reuze honger hebben 

’t is zwinneteetn : het is niet lekker (’t is voor de varkens)     

Ie kan eten gelik ne dikkedelver : hij kan zeer veel eten 

’t is van lekmelippe : het is lekker 

Smoefeln : smakelijk eten 

Gekooksel : warme maaltijd 

Noeneteetn : middagmaal 

Eten voor viere : vieruurtje                                                             

Glazen patatten : slechte aardappel 

Gebruneerde patatjes : gebakken aardappeltjes 

Groensels : groenten 

Sesneeln : schorseneren 

Persebonen : boontjes opgegroeid langs een stok 

Huttebonen : struikbonen 

Pret : prei (pretsoepe : preisoep) 

Gekapt : gehakt  

Sietre : limonade 

Keiremelk : karnemelk 

Nunnekaffie : slappe koffie 

Deuregeutte : heel slappe koffie 

Koffiepulle : thermoskan die men mee uit werken neemt    

Talloare : bord  

Fourchette : vork 
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Na de verschillende jaargangen van het “BRUSSELS WOUDENBOEK” met de 
“OOITLEG AUVER BRUSSELSE WOUDE”, de fel gesmaakte reeks van Pierre 
Huygens, hier de 2e aflevering met  wat uitleg over een andere taalvariant… 

West-Vlams voor anderstaligen 
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  West-Vlaams weerpraatje… 
  ’t rint dat zikt : het regent heel hard 

  ’t spuugt kattejoengn : hier regent het ook hard                                

  ’t rint mollejoengn : … en hier ook…             

  Slekkenat : doorregend 

  Nen blek voor ne lek : de zon schijnt voor het gaat regenen 

  ’t smoort : ’t is mistig 

  ’t is laaf : ’t is drukkend warm 

  ’t un is gin spiere wind : het is windstil 

     Adrilligenwere : grijs herfstig weer, zoals met Allerheiligen  

 

Den otto  (de auto) 
De sjarzebuze : de uitlaat                                                     

Den barsjok : de bumper 

Sportfeteure : sportief wagentype 

Sjieke feteure : mooie wagen 

Sjieke slee : mooie grote wagen 

Amortisseurs : ophanging, vering van de wagen 

Ip zinne steirt duwen : goed gas geven 

D’r is nen défoo an : er werkt iets niet 

Een proces : een boete 

De moteur draait zoete : de motor draait zacht 

’t plak : de nummerplaat 

 

  Olsan ip tit zin (altijd op tijd zijn) 
  Olsan : altijd               Ottemets : soms            Tiellik : vroeg 

  Antiddens : op tijd, zelfs vroegtijdig         Te binst : terwijl 

  Oolmettekeer : opeens              Sebiet : onmiddellijk 

  In nen oai en nen droai : ogenblikkelijk 

  Tefrente kjeeren : herhaalde malen   

  Ne kjeer ip en weg : bij uitzondering, heel af en toe  

     Zjere afffeseren : goed doorwerken 

  … en we sluiten natuurlijk af met : ti tit tat tut is  (’t is tijd dat het uit is      ) 

                                                                                      - 44 - 
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     Adrilligenwere : grijs herfstig weer, zoals met Allerheiligen  

 

Den otto  (de auto) 
De sjarzebuze : de uitlaat                                                     

Den barsjok : de bumper 

Sportfeteure : sportief wagentype 

Sjieke feteure : mooie wagen 

Sjieke slee : mooie grote wagen 

Amortisseurs : ophanging, vering van de wagen 

Ip zinne steirt duwen : goed gas geven 

D’r is nen défoo an : er werkt iets niet 

Een proces : een boete 

De moteur draait zoete : de motor draait zacht 

’t plak : de nummerplaat 

 

  Olsan ip tit zin (altijd op tijd zijn) 
  Olsan : altijd               Ottemets : soms            Tiellik : vroeg 

  Antiddens : op tijd, zelfs vroegtijdig         Te binst : terwijl 

  Oolmettekeer : opeens              Sebiet : onmiddellijk 

  In nen oai en nen droai : ogenblikkelijk 

  Tefrente kjeeren : herhaalde malen   

  Ne kjeer ip en weg : bij uitzondering, heel af en toe  

     Zjere afffeseren : goed doorwerken 

  … en we sluiten natuurlijk af met : ti tit tat tut is  (’t is tijd dat het uit is      ) 
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