1997
Eerste nummer
Opening van het wielerseizoen 1997, volgens het bestuur:
Daar gaan we weer!!!
Het is weer zover!
Het nieuwe wielerseizoen komt er aan.
Gedaan met de verveling op zondagvoormiddag. Alhoewel enkelen onder ons reeds duchtig
aan het werk zijn aan de conditie, terwijl anderen voorals nog de kat uit de boom kijken.
Daarom ware wenselijk dat we vanaf de eerste ritten niet te hard van stapel lopen, zodanig dat
zij die nog moeten beginnen en zij die voor het eerst meefietsen de tijd hebben om zich aan te
passen.
Aan de nieuwelingen wil ik wel meegeven dat op de wekelijkse clubritten onder geen enkel
geval kan gekoerst worden!
Wij zijn nog altijd een club van wielertoeristen!
We vertrekken samen aan het lokaal en komen samen terug, tenzij gedurende rit andere
afspraken gemaakt worden.
Het is mijn wens dat we iedere zondag een andere voorrijder hebben. Iedereen kan zich
vrijwillig melden als voorrijder. Iemand die wenst voorrijder te zijn moet wel de volle
verantwoordelijkheid over het bijeen houden van de groep, de afstand van de rit, het uitkiezen
van het parcours, alsook de snelheid afhankelijk van de weersomstandigheden, het traject en
de samenstelling van de groep dragen.
Laten we ons allemaal aan die afspraken houden dan kunnen we een zomer volop genieten
van onze uitstappen!
Verder nog veel fietsgenot en tot zondag 2 maart voor de eerste samenkomst van het nieuwe
seizoen.
We verwachten jullie allemaal en tot zolang!!
Enkele te onthouden data van 1997:
15 juni: Barbecue voor de leden en hun familie
19 juli/20 juli: Cluborganisatie “Omloop Groot Zonnebeke”
17 aug: Familiefietstocht
20 sep: Cluborganisatie: “Kermisrally”
29 nov: Clubfeest
21 dec: Algemene ledenvergadering
Terug kunnen de leden meedoen aan het clubkampioenschap en rallykampioenschap.
Cluborde:
Er wordt in gesloten groep gefietst met voorrijders.
De voorrijder van dienst stippelt het traject van de dag uit en is gedurende de ganse rit
verantwoordelijk.
De voorrijder mag op geen enkel ogenblik voorbij gereden worden tenzij op
uitdrukkelijk teken van hemzelf.
Iedere fietser is gehouden het verkeersreglement na te leven.
Er wordt zoveel mogelijk twee aan twee gefietst om het verkeer zo weinig mogelijk te
verhinderen.
Het dragen van de clubkledij op de zondagse clubuitstappen is verplicht!

Op de oproep naar nieuwe bestuursleden hebben we 1 positieve reactie binnengekregen:
namelijk van Patrick Leman.
Nog een dikke proficiat aan de gebroeders Demunster, die behaalden een prachtige trofee bij
de BBR voor de club “Etappe-tochten Ronde van België”.
Actieve ledenbestand begin seizoen 1997:
Reggy Bailleur
Roger Cloet
Gilbert Dejonghe
Emiel Demunster
Patrick Leman
Frans Rambour
Bernard Vanrenterghem
Marnic Vandekerkhove

Roland Bossaert
Roger Deleije
Walter Demunster
Martin Durnez
Albert Liefhooghe
Zénon Schoore
Stijn Vandenberghe

Tweede nummer
“Herfst, de bladeren vallen van de bomen, het wielerseizoen loopt op zijn einde.
Het werd een jaar waarin veel gebeurde, het ongelukkig voorval met de secretaris, waardoor
uit respect alle activiteiten georganiseerd door de club werden afgelast. Een ander bestuurslid
werd geopereerd, de club werd onthoofd.
Niet tegenstaande al deze tegenslagen waren er ook mooie momenten; onze twee vrienden uit
Waregem Emiel en Walter ondernamen een fietstrip naar Lourdes. En onze clubkampioene
van 1994 Els Bauden werd geselecteerd voor het WK in San Sebastian Spanje.
Waarom zouden we het hoofd laten hangen? Met de medewerking van onze trouwe sponsor
en voorzitter Verhaeghe Malysse worden de krachten gebundeld, om een gezonde en
aangename vereniging te maken, en daarin zullen wij slagen dank zij uw medewerking.
U stelt zich waarschijnlijk vragen hoe moet dit nu verder enz…. Wel onze voorzitter en
sponsor A. Verhaeghe Malysse wilt zich 100% inzetten om het voortbestaan van de club te
verzekeren. Rond hem wordt er een kern gebouwd met P.Leman, N.Schoore en J.Deronne,
waar iedereen terecht kan met vragen en klachten.
P.Leman neemt het secretariaat op zich. Jacqueline zal er terug iedere zondag staan om onze
dorst te lessen, organiseren van feesten is haar hobby. En Noël staat altijd klaar om ergens een
helpende hand uit te steken. Deze mensen worden bijgestaan door een of twee personen die
zich vooral zullen inzetten wat betreft organiseren van rally’s en fietstochten.
Het zou zonde zijn het levenswerk van onze voorganger Zénon Schoore te laten verloren
gaan.”
Resultaten va het afgelopen jaar:
De clubritten werden van 30 naar 20 eenheden gebracht, door de bekende moeilijkheden die
de club dit jaar meemaakte:
Clubkampioenschap
1. Leman Patrick
18 ritten
1067 km
2. Schoore Zénon
12 ritten
757 km
3. Cloet Roger
9 ritten
503 km
4. Ramboer Frans
8 ritten
394 km
5. Dejonghe Gilbert
4 ritten
253 km
6. Bossaert Roland
4 ritten
193 km
7. Liefhooghe Albert
2 ritten
107 km
Buiten klassement:

Vandekerckhove Marnix
4 ritten
253 km
De Munster Walter
4 ritten
253 km
De Munster Emiel
4 ritten
253 km
Vanrenterrghem Bernard
4 ritten
253 km
Bailleur Reggy
4 ritten
253 km
Deleye Roger
4 ritten
253 km
Doorheen het jaar werden door alle leden samen 3527 km gereden. Wanneer men alle ritten
meereed kon men max 1117 km halen. Door de hevige regen werd er op zondag 27/4/97 niet
gereden, drie leden waren present Bossaert R., Ramboer F en Schoore Z.
De gem snelheid berekend over het ganse jaar was: 26.2 km/u.
Het hoogste gem werd gehaald op zondag 6/4 met 28.9 km/u en het laagste op zondag 30/3
met 25.0 km/u.
Gem bezetting per rit: 3.1 leden.
Hoogste bezetting zondag 23/3 met 7 leden.
Laagste bezetting zondag 7/9 met 1 lid.
Rallykampioenschap
1. Ramboer Frans
5733 km
2. Leman Patrick
2920 km
3. Schoore Zénon
2803 km
Hebben niet 1/3 van de zondagritten meegefietst:
De Munster Walter
8808 km
De Munster Emiel
8054 km
Bossaert Roland
2728 km
Dejonghe Gilbert
2595 km
Vandekerckhove Marnix
1033 km
Trofees:
WTCV Leiedal: R. Bossaert, G. Dejonghe, W. De Munster, E. De Munster, F.
Ramboer, medaille: M. Vandekerckhove
Provenciaal BBR interclub goud: W. De Munster, E. De Munster; zilver: F. Ramboer
Nationaal BBR: Federale medaille: W. De Munster, E. De Munster, G. Dejonghe,
R. Bossaert, F. Ramboer, P. Leman.
Medaille 5000 km: W. De Munster, E. De Munster, F. Ramboer
Gehomologeerde reis: W. De Munster, E. De Munster
Cyclo Coteur brons R. Bossaert, M. Vandekerckhove
Bonds Progressie Brevet niet aangevraagd
Reeks A: W. De Munster, E. De Munster, Z. Schoore en P. Leman
Reeks B: R. Bossaert, G. Dejonghe, Z. Schoore en P. Leman

Verhaal: Met Walter en Emiel De Munster op fietsbedevaart:
WAREGEM-LOURDES IN 7 DAGEN.
Begeleid door hun beide echtgenotes,die een even groot applaus verdienen als de
wielertoeristen voor hun toewijding en verzorging tijdens de lange ritten. Om dit avontuur te
verwezenlijken kwam er heel wat zoekwerk en wikken en wegen bij te pas.Op aanraden van
Walter werd er geproefstoomd het jaar voordien in de ronde van België die ons voor de Club
de B.B.R.Beker had opgebracht,ook heel wat heeft geleerd wat planning en samenwerking
betreft.
De officiële start werd genomen aan het station van Waregem op Zaterdag 26-07-97
omstreeks 8 uur, voor de lange en onbekende weg, volgens de Michelin kaarten op

97% Departementale en
rustige wegen. De Leie
werd
gevolgd
tot
Menen,de grens over
en Frankrijk binnen. Door
het nogal grauwe en
leegstaande
fabriekenrijke Noorden
kwamen we na 64 km aan
de eerste halte waar we
even op onze begeleiders
moesten wachten,daar ze
in Armentières een koffie waren
gaan drinken. Na 100 km
ongeveer,onze
eerste
zware beklimming van de
trip, en dat was het begin
van vele,steile en minder
steile hellingen. Via onze
2de halte in Lucheux
kwamen we redelijk fris
in onze overnachtingplaats aan na 180 km.
L'Abbeye du Gard was een heel groot domein, lange oprit en hoge muren, vele kamers,
maar helaas met nog slechts 7 paters in dienst. In de volgende kloosters heb ik naar het
aantal niet meer gevraagd, schrik dat ze ons zouden inlijven(om misdienaar te worden).
Na een goede nachtrust op weg voor de 2de rit,die ons naar Gerberoy bracht, uniek dorp
boven op een stevige helling gelegen waar we bij de Ambassade de Picardië onze 1ste
stempel van de
dag bekwamen, na ons gebruikelijk natje verder door het mooie Epte en Seinedal naar La
Roche-Guyon met zijn mooie kasteel waar 2de maal stopten. De waardin die onze stempel
bezorgde had jaarlijks Kortrijkzanen op bezoek.
Om beide dalen te verlaten
hadden we 2 heel zware
beklimmingen overwonnen, die
kuitenbijters waren,
geen belemmering om ons
hote1etje in Anet na 178 km te
bereiken: enkel kamer en ontbijt.
In het dorp Bretoense
pannenkoeken gevuld met
allerlei soorten vis als
avondmaal, (heel lekker). Bij
gebrek aan abdij of klooster
werd dit rustig gelegen hotelletje
heel erg geapprecieerd, vooral
bij de dames.
De eerste 2 dagen was het rustig
weer, lichtjes windnadeel, maar
vlot fietsweer, onze derde rit was
voor mij de lastigste, tevens door
de warmte en het nog niet
aangepast zijn; van ‘s morgens
tot ‘s avonds 7 uur per dag
ongeveer te fietsen. Al bij al de 3de
rit bracht ons langs de Eure naar Chartres met kort bezoek aan de kathedraal en een
klein cafétje, waar het zo goed was, dat we nog moeilijk de stad konden verlaten. De

rustige weg vervolgend
via Verdes en een kleine wegvergissing erbij genomen kwamen we wat vermoeid aan in de
Foyer-Notre-Dame te Blois na 181 km. ‘S avonds nog even nagenietend van de Rit en een
kleine wandeling langs de Loire en oude binnenstad was voldoende om onze slaapstede op te
zoeken.
Na een gemiste start in Blois, waar de begeleidsters ons niet mochten volgen met de wagen,op
voor ons voorziene fietspad geraakten we toch de Loire over en op wegen met langs beide
kanten zonnebloemvelden en hier en daar vintages of wijngaarden. Onze l ste stop na 60 km.
bevond zich midden het bos van Loches, waar een enorme Obelisk zich bevond pal op het
kruispunt van verschillende wegen
Geen café of winkel te zien, we hadden wel geluk enkele km verder bij een boer en
handelaar om ons Homologatieboekje te laten afstempelen. Aan de Aigronne in een klein dorpscafé bekwamen we na 106 km onze 2de
stempel, het was een warme en dorstige dag, zonder aan onze lijn te denken hebben we
daar ook de remmen wat losgegooid en genoten van het heerlijk frisse bier ons opgediend, en tevens alle heiligen bedankt;
want hoe ongelooflijk ook, steeds zonder breuken of platte band zijn we ‘s avonds bij de
nonnekens aangeland,na een mooie tocht door de vallei van de Creuse en langs de Tienne tot
Bonneuil-matours na 163 km. Het klooster lag rustig in het bos, op 2 km van het dorp. De
overnachting was in een blokhuis met 6 kamers, heel rustig en op afstand van het klooster en
omringd door dennenbomen.
De 5de rit trokken we
steeds dieper Frankrijk
binnen richting Charente
met zijn wereldberoemde
Cognac.De l ste halte was
Charroux, heel mooi
stadje. Steeds verder over
ongekende wegen met
haast geen kat te zien,wel
walnotenbomen vrij langs
de weg,wij waren
2 maand te vroeg om er
van te lusten, opnieuw
veel wijngaarden. Onze
2de halte was voorbij
Touvre met gelijknamige
bron, met al het moois
langs de weg dat we
sluiks moesten
meepikken, zou je bijna
die vele heuvels en
hellingen vergeten die ons steeds opnieuw werden voorgeschoteld.
De warmte en het mooie weer bleef aanhouden,met nog 2 ritten voor de boeg werden we
opnieuw verwelkomt door zusterkens in Maumont na 197 km.Opnieuw een Couvent in de
bossen. Na een weldoende maaltijd,overgoten met lekkere en betaalbare huiswijn waren we
vergeten onze stempel te vragen (die wijn nog niet gewoon hé!) en ‘s morgens was de
verantwoordelijke zuster nog niet op haar bureel, gelukkig op 5km verderop in het dorpje
Juignac werden we geholpen door een vriendelijke dame, echtgenote van een notabele, die
heel graag aan lourdes-vaarders een stempel overhandigde; de rit ging verder naar de
Girondestreek geen te lange rit; reeds na 45 km in Eyguerande de 1ste stop, door vele, vele
wijngaarden en voorbij talrijke châteaus voor de 2de halte naar St-Emilion, waar we met fiets
aan de hand en op onze kousen over grove kasseien naar het centrum sloften, precies in een
diepe kom gelegen,met de kerk en ingang in de rotsen uitgekapt en bovenop die rotsen de
hoge toren. Op het kerkpleintje even verpozen met een glaasje echte St-Emilion en met
warme oortjes de rest van de rit afgelegd over de Dordogne naar de abdij de Rivet na een

etappe van 146 km. De abdij gelegen in de bossen is de 2de oudste van geheel Frankrijk.
Dikke muren en krakende plankenvloer en trappen, maar heel, heel goede ontvangst.’s Nachts
gebeurde er echter iets ongewoons,een geritsel maakte me wakker mijn eerste gedachte was,
staat het venster nu open?is het de wind?of wat?
Bij het ontsteken van het licht zag ik, op het tafeltje in de kamer waar mijn koeken in een
plastiekje lagen in volle vaart een muis wegwippen, de eerste schrik was gauw voorbij en de
vermoeidheid en slaap namen opnieuw de bovenhand.
Slapen moest ik wel, want de volgende was de langste en altijd maar stijgende weg naar
Lourdes,bijna 200
km. Na een flink
ontbijt trokken we
voor de laatste rit de
weg op. Dwars door
de Landes ,met zijn
uitgestrekte bossen,
eenzame wegen en
de alom
tegenwoordige zon
en warmte. Onze
lste stop was in La
BastideD’Armagnac een
ommuurd oud
stadje, enkele km
verder bezochten
we het voor
wielrenners bekende
kapelletje K.D.Des
Cyclistes,waar alle
grote en minder
grote kampioenen
op bezoek zijn
geweest. Truien,
foto's, petjes alles
was er te bewonderen van Bobet, Merckx, Ocana, Anquetil,enz. Voor onze trui was er jammer
genoeg geen plaats meer.
Na een kort oponthoud verder naar de 2de halte van de dag
We bevonden ons na 133 km. In La Batut-Riviere, steeds stijgende lijn, langs de Adour, een
rivier die ontspringt in de Pyreneeën. Het voelde goed, de laatste loodjes, het labeur van 7
dagen opeenvolgend
fietsen waren we gewoon geworden; niettemin gelukkig dat we op 1/8
ons einddoel bereikt hadden zonder ook maar een enkele tegenslag na een totaal van 1239 km.
Na het bezoek in de late namiddag van de grot en we getuige waren geweest van het vele volk
van verschillende nationaliteiten, al dan niet bedevaarders trokken we met de wagen naar ons
hotel op 12 km buiten Lourdes. Rust en kalmte was ons gelukkige lot voor 3 nachten. Eind
goed al goed. Na een dagtrip met de wagen over soulor en Aubisque, heeft Walter de dag
daarop krachtig klauwend als toetje de Tourmalet als nagerecht bijgenomen. Ik kon alleen nog
in de handen klappen(grapje)
De terugweg was per wagen. De snelheid was wel hoger.
Met weemoed,een mooie en blijvende herinnering.
Dankwoordje: Els Bauden:
Ja het meisje dat als vijftien jarige club kampioene werd in 1994.
Als derde jaarsrenner ( tweedejaars junior) kan Els terugblikken op een geslaagd seizoen.
Na het clubkampioenschap mocht ze nog vijf maal met de bloemen naar huis gaan. Vooral bij
zwaardere koersen kwam Els goed voor de dag. Haar labeur werd beloond met een reserve
plaats voor het wereldkampioenschap in Spanje.

Gedurende de stage in Duitsland stak Els met kop en schouders boven haar Belgische
tegenstanders uit. Enkel in de tijdrit moest ze iemand laten voorgaan. Daar waar de andere na
35 km afstapten reed Els mee met de betere mee tot aan de meet. Men kon er niet meer naast
kijken, Els werd prompt bijgevoegd aan de selectie.
In Spanje heeft ze ook niemand ontgoocheld, zelfs velen verbaasd.
Op een lastig parcours werd ze eerste Belgische en mooi elfde totaal terwijl de tweede
Belgische 35 ste werd
De Vrije Wielertoeristen zijn trots op haar, en hopen Els af en toe eens te mogen
verwelkomen op de zondagritten.
We wensen haar het beste en een mooie fietstoekomst.

