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De bevoorraders

Nathalie De Decker

Wielrennen

n het weekend van 2 en 3 mei organi-
seerde WTC De Wijngaardvrienden uit 
Herzele een tweedaagse genoemd naar 
hun hoofdsponsor Willems Veranda’s. 
Deze dubbele organisatie betrof, net zoals 
deze geagendeerd tijdens het weekend 
van 21 en 22 maart, een manche in het 
kader van de trofee De Beiaard 2015. 
De organisatie van 2 mei maakte ver-
der deel uit van de LM-Classics. Zoals 
de benaming van de fietstocht aangeeft, 
betrof het bovendien een “Classic”. Het 
fietsaanbod op zaterdag 2 mei bestond uit 
wegritten van 140, 110, 75, 50 en 25 
km. De “dikke banden fanaten” konden 
kiezen voor VTT’s van 75, 50 en 25 km. 
Een wandeltocht van 6 & 9 km was ook 
in de organisatie ingelast.
Op zondag 3 mei (fietstochten Willems 
Veranda’s)  tenslotte werd aan de op 
zaterdag verhinderde wielertoeristen als-
nog de gelegenheid aangereikt om aan 
de cyclotochten van 25, 50 en 75 km 
deel te nemen. Op deze dag kon enkel 
voor het laureaatschap De Beiaard wor-
den gefietst. Op zondagmorgen lieten 
meerdere wielertoeristen zich afschrik-
ken door de ongunstig aangekondigde 
weersvoorspellingen. Enigszins ten on-
rechte want pas om 10 uur begon het 
te motregenen, maar wel onophoudelijk. 
Op dat moment was de overgrote meer-
derheid al lang vertrokken. Hoe dan ook, 
de weersvoorspellingen op zondag waren 
nefast voor de opkomst. We kunnen in 
feite niet om de vaststelling heen dat een 
vrij groot aantal van de wielertoeristen 
“mooi-weer-rijders” zijn.
Dat de Willems Veranda’s Classic een suc-
ces zou worden, konden we al enigszins 
vermoeden en voorspellen, vermits de 
tweede editie vorig jaar ook al blijk gaf van 
een verregaand professionalisme. Voeg 
daarbij nog droog en zonnig weer en de 
organisatie kon niet meer stuk.
De Wijngaardvrienden boden heel wat 
voor het beperkte inschrijvingsbedrag. 
Onder de deelnemers schonken ze bij 
trekking een microgolfoven en een 100 
tal andere prijzen. Verder een gratis aan-
denken (bidon)en een gratis Special De 

Ryck voor iedere deelnemer bij afgifte 
polsbandje. En nog veel meer. De plaat-
selijke vrije “Radio STAR” bracht live de 
uitzending op de burchtsite met muziek 
afwisselend met reacties van de deelne-
mers & genodigden, interview, enz. Ook 
de  aanwezigheid van tal van profrenners 
waaronder  Edward Theuns en  het Wil-
lems Cycling Team, gaf een “boost” aan 
de organisatie. Ook ex prof Lucien Van 
Impe was present.
In een straal van pakweg 200 meter was 
parkeren van de wagens geen enkel pro-
bleem. De inschrijving zelf gebeurde in 
een ruime tent op de burchtsite, waar 
meer dan voldoende ruimte was om na 
de inspanning onze dorst te lessen. Tot 
en met 9 uur kleine overrompeling/grote 
drukte aan de inschrijvingstafels die ech-
ter voldoende bemand waren zodat de 
administratieve formaliteit al bij al nog vrij 
vlot verliep. Bij de start op de Burchtsite 
reden we reeds onder een enorme wel-
komstboog door van de Liberale Mutua-
liteiten die onmiddellijk een zeker cachet 
gaf aan onze entree. De LM selectietocht 
bracht dan ook veel schoon volk naar de 
Burchweide, oa. vicepremier Alexander 
De Croo en staatssecretaris  Bart Tom-
melein  reden de 50 km.
De fietsomstandigheden waren meer dan 
behoorlijk goed. Droog, zacht en vrij zon-
nig. Best aangenaam fietsweer dus op 2 
mei. Temperatuur van 9 tot 15° en weinig 
of geen wind. Geen druppel regen en dat 
was voor Freddy De Cooman en zijn tal-
rijke medewerkers een fameuze opsteker.
De senioren- familie- en recreantentocht 
van 25 km bleef beperkt tot de grote regio 
van en rond Herzele met daarin een paar 
nijdige  hellingen. Kon ook moeilijk an-
ders, Herzele is immers de “poort tot de 
Vlaamse Ardennen”. Een rust- en drink-
stop met verzorgde bevoorrading was in-
gelast ter hoogte van het terras  rond café 
De Paling te Sint-Lievens-Esse. Voor  “fa-
milies” was de moeilijkheidsgraad van dit 
25 km-parcours misschien iets te lastig.
Bij de behoorlijk golvende cyclotochten 
van 50 en 75 km kregen de deelnemers 
toch wel een behoorlijk aantal beklimmin-
gen -  voor velen nog onbekend terrein 
-  voor de wielen geschoven, waaronder 
“De Onkerzele” en de Muur. Deze laatste 
helling was wel vrijblijvend te beklimmen. 
De heerlijke vergezichten gaven overi-
gens aan alle parcours een belangrijke 
meerwaarde.  Inderdaad, we maakten 
kennis met de ongerepte schoonheid van 
de Vlaamse Ardennen met zijn wisselen-
de panorama’s, groene heuveltoppen en 
indrukwekkende vergezichten. Voor de 
50 was ruime bevoorrading voorzien aan 
het Sas te Idegem. Dat was ook het geval 
voor de rit van 75 km, die een bijkomende 
bevoorrading voorzag aan het domein 
De Rijdtmeersen te Brakel. De gevleu-
gelde wielertoeristen konden opteren 
voor de afstanden van 110 en 140 km. 
Op  De Muur, de Bosberg en de Onker-

zele werd hen de mogelijkheid geboden 
hun klimtalenten te demonsteren. Voor 
deze afstanden werden niet minder dan 
3 bevoorradingen ingelast (te Ronse aan 
werkhuizen Willems Veranda’s, te Brakel 
aan domein De Rijdtmeersen en aan het 
sas te Idegem).     
Bij de VTT-tochten zorgde(n) de par-
coursmaster(s) ervoor dat de mooiste 
paden, boswegeltjes en bezienswaar-
digheden van Groot Herzele en van 
de aanpalende deelgemeenten werden 
aangedaan. Een dikke proficiat aan de 
ontwerper(s) van de veldtoertochten.

Evaluatie
Zeer duidelijk en perfect aangebrachte be-
wegwijzering (grote zwarte vette pijl met 
dito gele achtergrond en het blauwe logo 
en de naam van Willems Veranda’s). Dit 
perfecte kleurencontrast was bijzonder 
gunstig voor de zichtbaarheid. De moei-
lijkheidsgraad van alle parcours, die voor-
namelijk in een rustige en landelijke om-
geving hun verloop kenden, kan worden 
samengevat als  licht tot sterk golvend.  
Iedere deelnemer kon genieten van een 
verzorgde, maar vooral zeer uitgebreide 
bevoorrading, op niveau “ label plus”. 
Na de inspanning profiteerden meerdere 
wielertoeristen van de gratis  “Special De 
Rijck” om tegelijkertijd na te praten over 
het verloop van deze uiterst goed geor-
ganiseerde en uitdagende tochten. Op 
zuiver technisch vlak bereikten de Wijn-
gaardvrienden het maximum haalbare. Zo 
werden er seingevers/kruispuntbegelei-
ders, 22 in totaal, ingezet om de toeristen 
veilig te begeleiden aan verkeersgevaar-
lijke plaatsen. Indien perfectie  bestaat 
was hun fietsevenement daar een zeer 
sterke benadering van. De organisaties 
van zowel zaterdag 2 als zondag 3 mei 
behaalden een  zeer hoogstaand niveau. 
De zeer talrijke door de club ingezette 
medewerkers (een 70-tal) hebben, zonder 
onderscheid, de gerichte opdracht die hen 
werd toebedeeld met heel veel enthousi-
asme, gedrevenheid en inzet uitgevoerd. 
Voormelde beschouwingen laten dan ook 
toe te besluiten dat de Wijngaardvrienden 
de zeer hoge verwachtingen met verve 
hebben ingelost. Het staat onomstote-
lijk vast dat zij een hoge kwaliteitsvolle 
organisatie hebben bewerkstelligd. De 
bijzonder talrijke opkomst, vooral op za-
terdag, betekende voor de organisatoren 
een uiterst verdiende waardering voor het 
gepresteerde werk.

Aantal deelnemers
Zaterdag 2 mei: 2.038 dln.
Zondag 3 mei: 309 dln.    
Samen: 2.347 dln.
Trekvogels Haaltert Merit Capital 
Brabanttoer Memorial Liliane Bae-
tens
1. Trekvogels - Haaltert 27, 2. Wtc Ter-

joden-Haaltert 12, 3. W.T.C. Rapide 
Ophasselt 10, 4. Vwb/Wtc De Hoef-
trappers, Wieler Toeristen Club Malde-
gem Vzw 9, 6. Unitas - Steenhuize, Wtc 
De Sneltrappers - Stekene 8, 8. Wtc De 
Palingrijders - St Lievens-Esse 7, 9. Tc 
Oud En Jong - St.-Maria-Oudenhove, 
Vwb/De Fietsvrienden - Affligem, Vw-
b/W.T.C. Ter-Linde, Wtc De Hert - Zot-
tegem 6, 13. De Ledecrossers – Lokeren, 
Slepend Wiel – Hillegem, Sportvereniging 
Zomergem Vzw, Tc Houtland - Ertvelde 
Vzw, VWB/WTC ´T Stuurken, Wsc Me-
relbeke Vzw, Wsc Oostakker – Lochristi, 
Wtc Lambroek Massemen, Wtc Sportief 
- Sint-Maria-Lierde 4, 22. Vwb/Ninove 
Cycling Team, Vwb/Rijdt & Mijdt, Vwb/
Wtc Idegem, Wtcl Blijf Jong Assenede 
Vzw 3, 26. Centrum Sportief Vzw, 
Ktc-Cycling Team, Vwb/W.T.C. Heghe 
Sportief, Vwb/Wtc Chambrol, Vwb/Wtc 
De Torenvrienden, W.T.C.De Belhamels 
– Hoboken, W.T.C. Raepespurters – Lo-
keren, Wtc “Calcine” – Kalken, Wtc De 
Wijngaardvrienden Herzele, Zonnegem 
Sport 2, 36. Cameleon Factory Racing, 
De Zondagsrijders Vzw, K.W.C. Sport 
Na Arbeid-Gent, Sportkomiteit - Heus-
den Vzw, VWB/CT TS-Bikes, Vwb/Hijf-
tespurters Lochristi, Vwb/Wtc Brabant, 
Vwb/Wtc Dender, Vwb/Wtc Hopduvels, 
Vwb/Wtc Tempelhof, W.T.C. De Rek-
kers – Hamme, Wc Arnold Standaert 
– Wondelgem, Wielerclub “Onder Ons 
- Parike” Vzw, Wielerjeugdteam, Wijn-
gaardladies, Wtc ́ T Flesken, Wtc Eksaar-
de, Zwalmstoempers - Munkzwalm 1.
Vwb / Vbr 13, Dagvergunningen 15, 
Individueel 16: Totaal 244
 Willy Scheerlinck

Vijfde manche Trofee De Beiaard

Willems Veranda’s Classic - WTC De Wijngaardvrienden Herzele

Het was zeer druk op zaterdagmorgen aan de inschrijvingstafels. Luc Soens van de LM, Vicepremier Alexander De Croo en 
staatssecretaris Bart Tommelein in gezelschap van burge-
meester Johan Van Tittelboom en Carina Van Cauter.

Burgemeester Johan Van Titelboom schoot de fietstocht op 
gang in gezelschap van heel wat prominenten. 

Nathalie De Decker zat vorige zaterdag te genie-
ten van het zonnetje op het terras van De Paling, 
Schonenberg 7, het bevoorradingspunt voor de 
25 km-tocht.  De deelnemers aan de 5de manche 
mochten het sanitair van De Paling gebruiken, 
maar er was geen ‘aankoopverplichting’ want op 
de tafel stonden water, cola en sportdrank. Als 
je iets met ‘schuim’ wou (zoals… capucino) kon 
je natuurlijk altijd ‘binnen’ terecht. Chocolade 
(zwart en melk), cake, suikerwafels, bananen en 
sinaasappel: er was genoeg. 

Enkele jaren geleden, bij de oprichting van de 
Wijngaard Ladies, werd Nathalie lid van de club. 
En de bevoorrading verzorgen, is haar ding. “Ik 
doe dat graag. De mensen doen een babbeltje. 
Vandaag zijn er hier een 80-tal fietsers gestopt. 
Meestal jongen mensen met kinderen, of oudere 
wielertoeristen.”
Zus Eveline is ingeschakeld in de pechdienst, 
vader Johnny had de uitpijling voor zijn reke-
ning genomen. De De Deckers zijn een echte 
wielerfamilie! F.V.N.

Een delegatie van Slepend Wiel Hillegem liet zich de bevoorrading smaken. Foto F.V.N.

A-reeks - 76,8km - 1h50: 1. Bjorn COOMANS; 
2. Gianni Cooman; 3. Timmy Weeckers; 4. Kevin 
Van Den Cruijce; 5. Jeroen Van Geyte; 6. Gillian 
Van Rijmenant; 7. Maarten Burm; 8. Kenny Van 
Kent; 9. Bjorn Lison; 10. Glenn De Wolf. B-reeks 
- 76,8km - 1h50: 1. Andy DE BACKER; 2. 
Christophe Van Gucht; 3. Gert Smet; 4. Joris Van 
De Walle; 5. Steven Goossens; 6. Nico Meysman; 
7. Peter De Corte; 8. Ken Van Reeth; 9. Timmy 
Van Cleemputte; 10. Gunter De Coen. C-reeks 
- 64km - 1h33: 1. Koen DE BOSSCHER; 2. 
Frank Vagenende; 3. Franky Weemaes; 4. Willem 
Van Der Heyden; 5. Mario Van Gucht; 6. Andy 
Roskam; 7. Frank Geets; 8. Danny Borremans; 
9. Kris De Block; 10. Dennis De Maertelaere. 
D-reeks - 64km - 1h34: 1. Ruud HAVERMANS; 
2. Patrick Bobelijn; 3. Benny Van Buynder; 4. 
Johan Pemen; 5. Geert Van Speybroeck; 6. Pa-

trick Jacobs; 7. Bruno Bruyere; 8. Ronald Rents; 
9. Patrick Van Buggenhout; 10. Johan Driesen. 
E-reeks - 51,2km - 1h14: 1. Patrick COCQUYT; 
2. Dirk Van Hove; 3. Rudy Thomas; 4. Danny De 
Backer; 5. Glenn Hoornaert; 6. Rene De Brucker; 
7. Dominique Turcksin; 8. Maxime Delcorps; 9. 
Rudy Berwart; 10. Rony Govers. F-reeks - 44,8km 
- 1h09: 1. Marc VERVONDEL; 2. Patrick Van 
Renterghem; 3. Eddy Vanopstal; 4. Christiaan 
Geerts; 5. André Bultinck; 6. Johny Van Holen; 
7. Jan Van Hove; 8. Rene Van Gils; 9. Serge De 
Feyter; 10. Marc Dams. F+ -reeks - 44,8km - 
1h09: 1. Gaston SANNEN; 2. Theo Coudyzer; 3. 
Ad Montforts; 4. Jozef Saerens; 5. Willy Teirlinck; 
6. William De Cremer; 7. Hubert D’Hondt; 8. 
Willy Mous; 9. Roger Beelaert; 10. Luc Hermans 
en Frank Laeremans.

De Wieleramateur - zaterdag 2 mei

Uitslag VWF Baasrode

Bij de E renners waren de bloemen voor Patrick Cocquyt.

Marc Vervondel won in de F-reeks. Gaston Sannen kwam solo binnen in de F+ reeks. Bij de A -renners was de bloementuil voor Bjorn 
Cooman.

Koen De Bosscher werd winnaar in de C-reeks. In de D-reeks won Ruud Havermans. Andy De Backer won de spurt in de B-reeks.

Wielerredactie De Beiaard

Heeft u wielernieuws?
De Wielerredactie van De Beiaard zoekt mede-
werkers die de wielersport aan de basis volgen 
en beleven. Jeugd, toeristen, vrije amateurs, 
BMX, mountainbike, cyclobal… Heeft u wieler-
nieuws? Over uw club die een nieuwe uitrusting 
kreeg, uw favoriete renner met zijn nieuwe fiets, 
een mooi resultaat … of pech onderweg …
Stuur ten laatste zondagavond een mailtje en/of 
een foto die we vrijblijvend en gratis mogen ge-
bruiken naar wielrennen@de-beiaard.be
en/of contacteer wielercoördinator
Tineke De Bleeckere - 0488 35 12 08


