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Nieuwsbrief    maart 2023

Beste fietsmaten,
echt goed fietsweer is het nog niet geweest. Toch hebben sommigen onder ons er al wat kilome-
ters opzitten. 19 van onze leden hebben samen al een totaal van 103 punten verzameld. 
Begin februari zijn we met onze clubritten begonnen. Het eerste weekend was meteen een suc-
ces. De fietshonger was er duidelijk. Nadien was het door de weersomstandigheden wat minder. 
Begrijpelijk en ook helemaal niet erg. Fietsen moet een plezier en geen karwei zijn. We moeten 
niemand, tenzij misschien onszelf, wat bewijzen. Al is de opbouw naar een behoorlijke conditie 
natuurlijk ook belangrijk. Daarzonder is het moeilijker om in groep fietsplezier te beleven. No 
pain no gain. 
Ook heel belangrijk is de vriendschap tussen de fietsende leden. Vandaar dat we, ook al zijn de 
ritjes momenteel nog niet zo lang, telkens een koffiestop inlassen waar we wat kunnen socio-
lizen. Zo’n stop maakt gewoon deel uit van een clubrit. Dus een opdracht voor zij die een ritje 
wensen uit te zetten... denk aan een koffiestop.
Ook tof was ons geslaagd clubfeest. De vriendschappelijke sfeer was zelfs voor buitenstaanders 
voelbaar. Dank aan iedereen die daar op een positieve manier aan heeft meegewerkt. Hopelijk 
wordt hier, net als over het vorige clubfeest, over een jaar nog gepraat. (lol)
En nu maar hopen dat het weer snel beter wordt en we naar hartelust ons hobby kunnen beoe-
fenen.
Ook wil ik nog eens een oproep doen om eventueel wat clubritten binnen te brengen. Niet dat 
ik er tegen opzie om die te maken, maar mogelijk zorgen ideeën van anderen nu en dan voor 
wat afwisseling. 
(Freddy)

Ons clubfeest in beeld
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Kampioenen gelauwerd
Ons clubfeest was er eentje van gezellig 
samenzijn, maar stond ook in het teken van de 
prijsuitreiking waaronder het huldigen van de 
kampioenen. Zij werden gelauwerd met een 
leuke medaille en een lekkere fles wijn, ons 
aangeboden door wijnhuis Christians 
Zoals het reglement het voorschrijft is er 
een algemeen kampioen. Dat is hij/zij die de 
meeste punten verzamelde. Met 184 punten 
haalde Maurice het met ruim verschil van 
Patrick Janssens (120) en Freddy Vaes (97).
Net als de voorgaande jaren werden ook  
Genker Trappers die het vaakst een permante 
rit reden, gehuldigd. Dat waren Patrick (Voe-
ren), Rosette (Koersel), Mathy (Kanne), 
Berke (Brustem) en Maurice (Opitter).

Erelid Willy Vercruyse
Er komt, of we dat nu willen of niet, voor ons allemaal een 
tijd dat fietsen moeilijk wordt. Voor de ene al iets vroeger dan  
voor de andere. Wanneer dat niet meer lukt waardoor een 
licentie nemen bij Cycling Vlaanderen niet meer aan de orde 
is, verdwijn je officieel van de ledenlijst die ons door Cycling 
Vlaanderen bezorgd wordt. 
Maar dat willen we niet. Zeker niet voor leden die jarenlang 
trouwe Genker Trappers zijn geweest. Vorig jaar zetten we 
daarom Jaak Janssens al in de kijker. Datzelfde hebben we nu 
gedaan met de 88-jarige Willy Vercruyse. Net als Jaak wist 
ook Willy die erkentelijkheid te appreciëren. We wensen bei-
den toe dat ze nog jarenlang erelid van onze club mogen zijn. 
En dat liefst in een goede gezondheid. 

Italiaanse vrienden
Ons ledenbestand werd onlangs uit-
gebreid met twee Italiaanse vrienden. 
Eerder sloot Enzo De Nittis al bij ons 
aan. Het was ook leuk dat hij aanwezig 
was op ons clubfeest zodat iedereen 
met hem kon kennismaken. Al was dat 
voor velen niet echt meer nodig, aange-
zien hij al heel wat ritjes met ons heeft 
gereden.  
Zopas sloot ook Enzo’s vriend Guisep-
pe Cirafici zich officieel bij ons aan. 
Ook Pino (zoals we hem noemen) is 
voor de fietsmaten geen vreemde meer. 
Ook hij heeft zich al goed gïntegreerd 
in ons fietsgroepje. 
We zijn blij hen nu officieel Genker 
Trappers te kunnen noemen. 
Welkom in ons team Enzo en Pino.

Corona
We weten het allemaal... Corona is er 
nog. En nu en dan wordt er iemand ge-
troffen. Zo ook zopas Guy Martens die 
daardoor een paar weken forfait moest 
geven voor onze clubritten, waar hij 
normaal een trouwe deelnemer van is. 

Nieuwe coördinator
Het is nu officieel ! Luc Veestraeten zal 
Luc Geraerds opvolgen als Limburg 
coördinator recrea van Cycling Vlaan-
deren.
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Klassement clubkampioen 2023 tot en met 5 maart

Clubritten tijdens de maand maart

Kijk regelmatig op de website want het kan best dat bovenstaande kalender aangevuld of gewijzeigd 
wordt (afhankelijk van de voorstellen van onze leden).



Mijmering van een 
collega
Na het eerste koersweekend ben 
ik er nog meer dan voordien van 
overtuigd dat ik de sleutel tot 
succesvol wielrennen (en dus 
ook wielertoerisme, voor zover 
dat succesvol kan zijn) gevonden 
heb: magerzucht.
Nu heeft er nog nooit een dikke 
coureur een wedstrijd van enig 
belang gewonnen. Ja, ik blijf 
woorden als ‘dikke’ schaamte-
loos gebruiken. Wie zich daaraan 
stoort, hoeft niet verder te lezen. 
Maar dit terzijde. Magerzucht 
dus! Ik baseer mijn bevindingen 
op empirisch onderzoek. Ik kijk 
dus ik stel vast! Zoals ik eer-
der in deze paragraaf reeds liet 
noteren, heeft er nog nooit een 
dikke coureur een wedstrijd van 
enig belang gewonnen. Gewicht 
heeft echt wel impact met de 
eenvoudige regel dat hoe minder 
je weegt, hoe sneller je beweegt. 
Ik zou u om de oren kunnen slaan 
met wetenschappelijke traktaten 
over het aantal watt per kilogram 
gewicht maar ik bespaar u de 
uitleg. U neemt het gewoon van 
mij aan. Wie zich daaraan stoort, 
hoeft niet verder te lezen.
Ik stel al jaren vast dat het pelo-
ton een verzameling is van zich 
aan hoge snelheid voortbewegen-

de skeletten en mijn vaststelling 
werd bevestigd door ene Tom 
Pidcock. Gevraagd naar hoe hij 
de demarrage van Dylan van 
Baarle had beleefd, antwoordde 
de sympathieke Engelsman naar 
waarheid dat hij het niet had ge-
zien omdat Dylan, de latere win-
naar van de Omloop het Nieuws-
blad, altijd ‘invisible’ is wanneer 
hij demarreert. Vrij vertaald: Van 
Baarle is tegenwoordig zo mager 
dat zelfs zijn tegenstanders hem 
niet meer kunnen onderscheiden 
op zijn vehikel. “Kijk, daar de-
marreert een fiets zonder renner... 
Dat zal Van Baarle wel zijn!” 
Ook ons aller Lotte Kopecky 
volgt de trend. Reeds voor de 
start van het seizoen vertelde ze 
dat ze 3,5 kilogram lichaams-
gewicht was kwijtgespeeld. Het 
wielrennen anno 2023 is geredu-
ceerd tot enkele gerichte bezoe-
ken aan de weightwatchers. Veel 
ingewikkelder hoeft u de sport 
heus niet meer te maken.
Het brengt mij trouwens op min 
of meer briljante ideeën, zoals 
wel meer van mijn hersenspinsels 
min of meer briljant zijn. Hij/zij 
die enigszins vertrouwd is met 
het milieu van het wielertoeris-
me, weet dat ondergetekende in 
wezen een aardig getalenteerde 
cyclist is. Maar niets is gratis. In 
mijn poging om mijn status van 

rastalent te bevestigen, ga ik mij 
bijgevolg ter voorbereiding van 
het nieuwe seizoen wagen aan 
een liposuctie met huidverstrak-
king. Voor mij geen hoogtestages, 
SyncroSfera in Denia laat ik links 
liggen en doorgedreven inter-
valtrainingen zijn voor hen die 
veel tijd hebben. Neen, doe mij 
maar een liposuctie. Snel even 
een tiental kilootjes overtollig 
lichaamsvet laten wegzuigen en 
klaar is kees. De getrapte watta-
ges blijven dezelfde maar worden 
verdeeld over minder kilo’s bo-
dymass. Resultaat: ik zal vliegen.
Ik worstel nog wel met de niet 
onbelangrijke vraag waar ik over-
tollig vet verwijderd wil zien. 
Analyse van fotomateriaal - wat 
ik privé zal houden - toont aan 
dat het overtollige vet zich opsta-
pelt ter hoogte van de heupen (en 
de pens die al een tijdje de status 
van sixpack vaarwel heeft ge-
zegd). Maar zou het wel een goed 
idee zijn om deze handvaten - 
mijn liefdesbeugels, zoals ik ze 
noem - te laten verwijderen? Ik 
bedoel... Ach, laat maar. Onthoud 
vooral dit: wie wil uitblinken, zal 
trappist en borrelnootjes voortaan 
mijden. Zo gruwelijk simpel kan 
topsport zijn.
(GVDL)
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