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HET ERA VAN DE FLUO …
Met veel plannen en middels enkele ingrijpende sportieve aanpassingen begonnen we, na een
spetterend en verrassend clubfeest, aan het laatste seizoen in onze vertrouwde clubuitrusting. Ik
doopte het toen tot ‘het jaar van de fluo‘ en plakte er in één moeite ‘het einde van een tijdperk‘ aan
vast. Want ongeacht het resultaat van het seizoen 2020 gingen mijn vriend Pierre Demesmaeker
en ik onze focus leggen op die tweeslachtigheid: het eren van een ongeëvenaarde hoogconjunctuur in de geschiedenis van WTC Berlaar in combinatie met het beëindigen van ons tijdperk.
Op de enkele uitzonderingen na – en dan zal het nog eerder het gevolg van ongefundeerde speculatie bij de ene en wishful thinking bij de andere zijn geweest - durven we te wedden dat niemand dit heeft zien aankomen. Pierre en ik houden het voor bekeken als actieve bestuursleden
en plooien ons terug tot gewone fietsende leden, niet meer of minder. We doen dit met een gevoel van timing, enige drang van genoegzaamheid en een belangrijke mate van symboliek. Het is
tijd om de fakkel door te geven.
Omdat ik in de eerste plaats een ganse vereniging consequent op sleeptouw heb genomen met
een duidelijk profiel voor ogen, kreeg dit laatste feestboekje een heel persoonlijke ‘Peter Van
Gucht‘ toets. Ik maak een spreekwoordelijke ronde door de tijd en leg voor eens en altijd de verwezenlijkingen, de veranderingen en de hoogtepunten vast welke velen van op de eerste rij hebben mogen meemaken. Wat ondertussen verveld is tot een onverschillige vanzelfsprekendheid
zal in de toekomst blijken of dat allemaal zo evident blijft. De uren, dagen, weken en maanden die
in de club zijn gestoken – veel meer dan men als lid bij elkaar kan fietsen! – bal ik samen in dit
vijfde feestboekje.
Een eigenhandige bloemlezing … wie zou het anders gedaan hebben?
Aan het einde blikt ook Pierre Demesmaeker terug op zijn bestuursperiode. Centraal echter staat
oud-penningsmeester Ernest Luyten. Met hem verloor ik een belangrijke kompaan en trouwe
vriend. Hij gaf me nog zijn zegen voor de tekst die ik over hem schreef. Een clubicoon die leefde
voor WTC Berlaar. We missen hem.
Het era van de fluo, het einde van een tijdperk. De club slaat een andere richting uit en is niet meer
wat Pierre en ik voor ogen hadden.
Leve WTC Berlaar!
Sportieve groeten,

Peter Van Gucht
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JBN Banden is een bandencentrale, actief sinds oktober
2014 in Berlaar.
Bij ons kan u terecht voor het monteren en demonteren
van banden van personenwagens en lichte vracht. Alle geplaatste banden worden perfect gebalanceerd. Wij hebben
onze werkplaats uitgerust met de laatste nieuwe toestellen.
Bovendien hebben wij sinds juli 2016 onze werkplaats uitgebreid met een uitlijntoestel. Dit brengt ons in staat een nog
betere service te bieden.
Platte band? De band wordt bij ons gedemonteerd, zodat wij
de band intern kunnen inspecteren op eventuele schade. Zo
mogelijk wordt de band bij ons in de werkplaats hersteld en
weer gemonteerd. Wij hebben een ruime voorraad aan autobanden in onze werkplaats, maar indien niet voorradig, zijn
de banden na bestelling op korte termijn geleverd.

deskundig advies - scherpe prijzen - uitgebreide voorraad
Alle merken banden en velgen voor personenwagens
en lichte vracht zijn bij ons verkrijgbaar.
Montage - Balanceren - Uitlijning
Herstellen - Stockage
WIJ ZIJN OPEN:
Maandag op afspraak
Di t.e.m. vrij van 9u tot 12u en van 13u tot 19u
Zaterdag van 8u30 tot 13u
Zondag gesloten
Wij hebben gekozen om op weekdagen tot 19u
geopend te blijven om iedereen de mogelijkheid te
bieden na de werkuren nog langs te komen.

UW BANDENSPECIALIST TE BERLAAR
Park Diamant 2
03/484 68 07

LIER • BERLAAR • NIJLEN • HEIST-OP-DEN-BERG
Vastgoedbemiddeling is meer dan ooit een zaak voor professionelen die er zich voltijds mee bezig houden. Immers
de verkoop van een onroerend goed is meer dan alleen maar tot een overeenkomst komen van een bepaalde prijs.
We blijven er dan ook op hameren dat een vastgoedtransactie te belangrijk is om het gauw even zelf te doen.

10 krachtige argumenten om Uw eigendom te laten
bemiddelen door Wijns Vastgoed:
1. vakkennis & ervaring
2. gratis schatting & advies
3. uitgebreide regio
4. ruim aanbod
5. klantenbestand

6. publiciteit
7. bereikbaarheid
8. bezichtigingen
9. professionele fotograaf
10. interactieve grondplannen

Uw woning verkocht of gekocht via Wijns Vastgoed?

Dan kan u GRATIS gebruik maken van onze eigen Wijns Vastgoed verhuiswagen!
ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD MET MEER DAN 200 EIGENDOMMEN OP WWW.WIJNS.BE
LIER - Antwerpsestraat 117 • BERLAAR - Dorpsstraat 34/1
NIJLEN - Albertkanaalstraat 27A • HEIST-O/D-BERG - Liersesteenweg 125
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Veel leesplezier!
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WIJ VERWEZELIJKEN UW DROOMTUIN
ONTWERP – AANLEG - ONDERHOUD
Adres: Oostmalsesteenweg 71A – 2520 Emblem
Mail: info@harotuinaannemingen.be
Website: www.harotuinaannemingen.be
Tel.: 0496/94 48 23

Wat doet Haro tuinaannemingen?
Haro tuinaannemingen helpt bij het verwezenlijken van uw droomtuin. Zowel voor particulieren als voor bedrijven verzorgen zij iedere gewenste tuin of bestrating.
Haro zorgt voor snelle, professionele en duurzame realisaties. Door hun praktijkervaring creëren ze voor u budgetvriendelijke en onderhoudsarme groenzones.
Haro tuinaannemingen levert alle diensten, van een kleine aanpassing tot een complete
tuinverzorging. Dit omvat zowel het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de tuin.
De laatste jaren wordt de vraag naar aanleg van zwembaden en zwemvijvers steeds
groter. Ook hier is Haro niet blijven stilstaan.

Haro is gevestigd te 2520 Emblem,
Oostmalsesteenweg 71A.
Alle informatie vindt men terug op
www.harotuinaannemingen.be.

HET AFSCHEID VAN EEN ICOON: ERNEST LUYTEN
Een monument … neen, ik heb het hier niet over één van de vijf iconische wielerklassiekers maar
over iemand die heel lang een vaste waarde is geweest binnen onze club. Ernest Luyten laat op
z’n tachtigste een magnifieke voetafdruk na in de club. Ik vermoed niet dat er velen zijn (en zullen
zijn) die zijn parcours evenaren.
De tijd achterhaalt dikwijls het verleden. De meesten binnen de club zullen hem kennen als de
penningmeester die de laatste seizoenen steevast het kasverslag kwam presenteren tijdens de
Algemene Vergadering. Sommigen zien hem nog op de fiets langskomen met een geel hesje aan
waarop stond te lezen “Opgepast, ik hoor niets“. Slechts een handvol leden van de huidige lichting
kunnen in hun memorie nog verder teruggaan en dat is doodzonde eigenlijk. Of hoe relatief en
vluchtig onze collectieve waardering wel is … en een mensenleven. Zoals Nest zelf altijd zei: “Het
kerkhof ligt vol onmisbaren.“
Welnu, Ernest Luyten was een gepassioneerd en geëngageerde WTC’er die nooit verlegen
was om een grap en een grol. De grote motor achter iconische fietstochten naar Lourdes, naar
Compostela, naar Rome ook. Hij organiseerde deze fietstochten niet alleen vanuit Berlaar maar
legde ze ook steevast zelf af. Het meest fier was hij, dat vertelde hij mij toch, over de reisjes met
de club naar de Mont Ventoux. Ook dat stak hij volledig alleen in elkaar. Het aantal uren dat hij
op het zadel heeft gezeten, een immense prestatie. ’s Ochtends voor dag en dauw sprong hij op
zijn fiets om te gaan trainen, om daarna thuis te komen en als gelouterde garagist aan de slag te
gaan. We spreken hier niet over een bureaujob met kantooruren van 9 tot 5, maar van een fysiek
en mentaal belastende job als ondernemer, van ’s morgens tot ’s avonds laat. Om dan nog maar
te zwijgen van zijn inzet als vrijwillig brandweerman en zijn zorg voor de kinderen samen met zijn
vrouwtje.
Ik heb de Nest leren waarderen als een correcte man die recht voor de raap was en met hart en
ziel gebonden was aan WTC Berlaar. Hij fluisterde mij ook geregeld toe hoe fier hij was op de club
en wat ik ervan gemaakt had. Een echte vriend, die ik in dat moeilijke laatste jaar van zijn leven
mocht steunen. Een handvol WTC’ers konden hem in de laatste dagen nog spreken, toen hij met
opgeheven hoofd zijn levenseinde tegemoet ging. Met de borst vooruit …
Tevens heb ik mij tot iets geëngageerd, iets dat ik ga ondernemen ter ere van hem en zijn lieve
vrouw. Als God het belieft en ik gezond mag blijven, ga ik dat volbrengen. Belofte maakt schuld!
Daar is de club niet voor nodig …
Bedankt nonkel pastoor, makker, bedankt Nest!
We vergeten je nooit!
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Rust in vrede
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Dat ’t Frithuisje een frituur is met visie en kwaliteit, dragen ze ook uit op verplaatsing. Zo
beschikken ze over De Frutkaar, hun mobiele
frituur als het ware.
Voor de lekkerste frietjes, snacks maar eveneens hamburgers en belegde broodjes, slechts
één adres: Frituur ’t Frithuisje!
’t Frithuisje is gevestigd te 2590 Berlaar,
Smidstraat 188.
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BIKE-INN HERENTALS
Herenthoutseweg 177
2200 Herentals

BIKE-INN ZOLDER
Meylandtlaan 108
3550 Heusden-Zolder

BIKE-INN BERLAAR
Itegembaan 116
2590 Berlaar

Bike-inn is de referentie in de Antwerpse Kempen! Dit
jaar breidde Bike-inn zijn locaties uit. Naast Herentals
en Zolder kan je sinds dit jaar terecht in de e-bike speciaalzaak te Berlaar. We selecteren kwalitatieve MTB,
race en E-bikes voor elk budget. Ook Bike-inn Herentals heeft grote plannen in 2021 en verhuist naar een
nieuw pand. ‘In dit pand komt de fietservaring tot leven,’ bevestigt Dirk. Schrijf je in op de nieuwsbrief via
onze website, en blijf op de hoogte.
We hechten veel belang aan een goede dienstverlening.
Ook na de aankoop van je fiets garanderen we kwaliteit
en vakmanschap. Onze leuze is niet voor niets ‘together
we ride’!

SPORTIEVE UITBOUW
Nooit ben ik uit het oog verloren dat WTC Berlaar in de eerste plaats een fietsclub is. Vanaf mijn
eerste stappen in de club als fietsliefhebber, op introductie van mijn kameraad Filip Pelgrims,
wou ik een steentje bijdragen aan de sportieve exploten van een groepje mannelijke, lokale wielertoeristen. Toen ik bij de club kwam telde ze 26 leden: een graadmeter waaruit blijkt dat men
zelden aan 1 ploegje geraakte van 15 fietsers, laat staan een B-ploeg. Pierre en ik sloten het seizoen erna (2015) officieel aan, waarbij WTC Berlaar naar een ledenbestand steeg van 29 leden.
Hoe zijn we aan de sportieve uitbouw van de club begonnen? In de eerste plaats met de uitspattingen in café De Kroon, waar Filip Pelgrims en ik al vrij snel het aantal decibels en het aantal
consumpties optrokken tot dubbele cijfers. Mijn eerste ritverslag, en het idee om elke A-rijder een
bijnaam te geven, gaf een schwung aan de club dat al snel andere fietsers aantrok. Als eerbetoon
aan die tijd voeg ik dat eerste ritverslag in bijlage toe aan het feestboekje.
Stilaan voerde ik het bestaan van eigen Classics aan de kalender toe. Meestal dagtochten, opgedragen en uitgestippeld door iemand uit de club waarbij de rit niet alleen zijn bijnaam opgeplakt
kreeg – de eerste officiële Classic was die van … Dirk De Wolf – maar waar ook gezorgd werd voor
een lunch (spaghetti!) onderweg.
Bij de start van seizoen 2016 in de nieuwe uitrusting – daarover later meer – was het ledenbestand gestegen naar 53 personen, waaronder 8 vrouwen. Zonder een plan zou de aanwezigheid
van sportieve vrouwen nooit van grond zijn gekomen. Vandaar dat ik een jaar later de club inschreef om een Start-to-Bike opleiding te laten inrichten, om dan zelf de organisator en bezieler
te worden van de eerste succesvolle editie. Ik verzamelde een groepje nieuwsgierige leden om
mee te begeleiden, waarna Eddy Selderslaghs het S2B gebeuren in het tweede seizoen verderzette. Haast alle vrouwen komen rechtstreeks uit de S2B vorming, plus enkele mannen. Ook de
C-ploeg kent hier haar oorsprong. Toen ex-lid Stefan Beirinckx later de B-ploeg omboog tot Elite-Ploeg, volgde ik zijn voorbeeld en doopte ik de respectievelijke A-ploeg en C-ploeg om tot
Vedette-Ploeg en Rookie-Ploeg.
Noch de Elite-ploeg noch de Rookie-Ploeg draaiden vlot in den beginne. Vooral het gebrek aan
aantrekkelijke ritten bracht beide ploegen moeizaam op gang. In samenspraak met enkele getrouwe bestuursleden namen we in den beginne beide ploegen op sleeptouw door zelf wegkapitein te spelen en volwaardige eigen kalenders te creëren, met bij de Elite-Ploeg bovendien de
introductie van eigen (dag)tochten. Dat het ondertussen allemaal wat draait, is aan het vele werk
te danken. Succes kent vele vaders, nietwaar? En de beste scheepslui staan altijd aan wal.
Een specifieke dag groeide ondertussen uit tot een echte clubklassieker: ‘De Langste Dag’. Ik
herinner mij nog levendig hoe ‘enthousiast‘ de andere bestuursleden reageerden op mijn idee
om op één dag de langste fietstocht van het seizoen in groep in te richten … De rest is inmiddels geschiedenis. Ik stippelde zowel voor Vedette- als Elite-Ploeg de eerste 4 bestemmingen uit (seizoenen 2016 & 2017) en gebruikte de tip van Rudy DP en Gerry door met motard
Frank Schoeters over gemotoriseerde wegbegeleiders te gaan spreken.
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De kalender werd gevoelig uitgebreid, met meer eigen ritten vanuit Berlaar en minder ritten naar
Turnhout. Ik sleutelde de laatste jaren in mijn eentje aan de jaarkalenders om tot een zo ruim mogelijk aanbod te komen. Voor het laatste seizoen in fluo kwam ik op de proppen met het concept
‘Pool of Captains’ dat inmiddels flink ingeburgerd is geraakt bij alle leden onder de afkorting POC.
Om continuïteit op sportief vlak te verzekeren en trachten te voorkomen dat ritten op de kalender niet gereden worden bij gebrek aan engagement bij de aanwezige fietsers stuurde ik een
kleine groep vrijwilligers aan om niet alleen op regelmatige basis wegkapitein te willen zijn, maar
ook een eigen database op te bouwen van waaruit GPX-bestanden kunnen gedownload worden.
Deze database bevat reeds meer dan 300 ritten.
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Ontegensprekelijk heb ik me dikwijls opgesteld als inspirator en motor van de club. Om dit te
kunnen bereiken trad ik tot het bestuur toe in 2016. Pierre Demesmaeker vervoegde het bestuur
het jaar nadien. Toenmalige bestuursleden waren voorzitter Luc Tilemans, secretaris Eduard Van
Hove, penningmeester Ernest Luyten en bestuursleden Emiel Caers en Rudy De Pooter. Sindsdien zijn de vergaderingen en de algemene werking van de club fel veranderd.
In het zog van het succes van de club voelden velen zich geroepen om aan de dis te zitten van het
bestuur. Niet iedereen droeg evenveel bij of was er een lang leven beschoren, maar ik wens hen
allemaal desalniettemin van harte te bedanken.

Enkele mede-bestuursleden wens ik extra te vermelden:
•

•

•

•

•

•

Voorzitter Luc Tilemans: een superenthousiaste man, die zijn roeping vond als bezieler van
zijn Kerststand op de jaarlijkse Kerstmarkt. Hij regelt alles in verband met de kledij, is onze
Handige Harry als het aankomt om iets te construeren en staat pal achter zijn bestuur. Ik zal
nooit vergeten hoe we gezeten aan een tafeltje in de sporthal elkaar beloofden om WTC Berlaar tot de beste club van de streek te maken. Na het succes van onze eerste ‘Langste Dag’ …
We hebben woord gehouden.
Ex-secretaris Eduard Van Hove: ofschoon we in stijl regelmatig botsten – de oude visie met
de nieuwe – heb ik veel respect voor Eduard. Uiteindelijk heeft hij twintig jaar de club geleid
en op de rails gehouden. Dat ik zijn fakkel als secretaris mocht verderzetten, is een teken dat
hij vertrouwen in mij had. Inmiddels bestaat de Elite-Ploeg quasi uitsluitend bij gratie van POC
Eduard.
Penningmeester Ernest Luyten: een man van mijn hart, een echte kapoen en een heel trouwe luitenant. Een vat vol levenservaring, iemand die meer zal gefietst hebben dan ik ooit zal
kunnen (en het merendeel van de leden). Maar bovenal was hij uitgegroeid tot een vriend, die
zijn waardering nooit onder stoelen of banken stak. Mister WTC Berlaar forever!
Bestuurslid Eddy Selderslaghs: nog iemand die uitgroeide tot een vriend. Eddy heeft het hart
op de juiste plaats en houdt van fietsen. Iemand die net zoals ik allergisch is aan de achterklap
en de kleinburgerlijke mentaliteit, omdat hij positief wil bouwen en niet afbreken. Ik wens
hem een succesvolle ‘1000 van Balder’ toe.
Ex-bestuurslid Gerrit Van Roosendael: samen met mij toegetreden tot het bestuur in 2016.
Eveneens een positief ingesteld persoon, die zich pas achteraf realiseerde welk ongeëvenaard
succes het Openingsweekend van 2019 qua aantal inschrijvingen had opgeleverd. Altijd op de
eerste rij om te feesten en te genieten op onze weekends, maar minder stressbestendig.
Bestuursleden Helga Wouters en Davy Stessens: volgens mij gaan ze zich allebei ontpoppen
tot belangrijke figuren van het (toekomstige) bestuur. Ik reken op jullie, Helga en Davy.

Ik heb vertrouwen in de huidige ploeg, die de vrijheid krijgt om deze club te leiden op hun wijze.
Niet altijd makkelijk want hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind (van kleine twijgjes dan
nog). Ze genieten onze steun.
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one-stop-shop

reclame & promotie
Vaca
Nijverheidsstraat 2c
2570 Duffel
+32 (0)3 491 00 60
info@vaca.be
www.vaca.be

Op zoek naar sponsoring voor uw vereniging of event?
Wij helpen u graag verder!

Leverancier van
‘DE MOL’ en ‘DE SLIMSTE MENS’

GEPERSONALISEERDE WIELERKLEDIJ VOOR IEDEREEN
Productie in eigen ontwerp vanaf 5 kledingstukken
Kalas Benelux

luc.vandenbergh@kalas.be

Bouwelsesteenweg 10d

www.kalas.be

2560 Nijlen

0471 32 46 69

MEERDAAGSEN
De weekendjes met Pinksteren – op Bielefeld na, toen zijn we met Hemelvaart gegaan – zullen
me altijd bij blijven. Dat ik daar heel veel tijd in stak om als vrijwilliger voor iedereen een vlekkeloze meerdaagse in elkaar te kunnen boksen, heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Elke
bestemming moest immers een toeristische en sportieve ontdekking betekenen. De combinatie
van een lange, middellange en korte fietstocht wou ik koppelen aan info over de streek (cultureel,
gastronomisch en toeristisch) met daarenboven voldoende overgebleven energie om in teamverband lol te kunnen trappen.
Een beetje stoemelings ontsproot het plan van het eerste weekend, in de gloriedagen van het
amusement bij WTC Berlaar en bovenal op mijn eigen terras thuis. Ik kwam met Middelburg over
de brug, en had even een partner-in-crime (Filip Goovaerts) die echter nooit verder is gekomen
dan me twee mails met bedenkingen te sturen. In Middelburg had de wind vrij spel, sliepen we in
immens grote kamers en claimden we het ganse weekend de hotelbar. Vanuit het Van Der Valk
hotel fietsten we naar de Deltawerken langs de kust, zagen we zowel de Westerschelde als de
Oosterschelde, reden we door het stadje Veere en tafelden we als koningen aan onze WTC hoge
bankettafel.
Sportief hebben we het meest gepiekt tijdens onze vierdaagse in Luxemburg. Elke dag moesten we fikse hoogtemeters bedwingen, met tochten langs het meer van Echternach, onder applaus van de supporters tussen de nadarhekken in Mondorf-les-Bains, om door Duitse wijnvelden met een apotheose op de heuveltop van Senningerberg af te sluiten. We maakten kennis
met de geneugten van een doorzichtige douchewand in het Légère Hotel in Münsbach, een hotel
met/zonder zwembad. En we dronken gulzig van de lekkere Luxemburgse (schuim)wijnen van
Marie-Thérèse.
Ieper was dan weer een schot in de roos qua historische streek, langs de talrijke monumentale begraafplaatsen van WOI en de heuveltoppen uit de wielerklassieker Gent-Wevelgem. Hotel
Ariane lag pal in het centrum van de stad, met een gezellig terras en een schitterende keuken.
Frans-Vlaanderen met de beklimming van de Casselberg, de cyclosportieve bestorming van de
Kemmelberg en onze passage langs de IJzertoren en de abdij van Westvleteren … het viel in het
niets bij het kippenvelmoment van The Last Post. We vergeten de fantastische gids langs Duitse
sporen niet, waar we onze koppen boven de loopgraven uitstaken.
Voor het eerst met een kleine Elite-ploeg erbij, gingen we in 2019 een kijkje nemen in Bielefeld.
Een alternatieve gids dreef ons naar het kasteel Sparrenburg, waar we daags nadien als wielerhelden door de historische poort finishten. Het indrukwekkend Hermanndenkmal in het Teutoburgerwoud zat gevaarlijk verscholen achter een bareel. We proefden de laatste dag van een
weinig gravelbiken … Maar het was ook het weekend van het Leineweber Marktfestival, dat we ’s
avonds gretig frequenteerden vanuit het Légère Hotel.
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Omwille van de Corona pandemie werd het allerlaatste weekend noodgedwongen doorgeschoven naar het Pinksterweekend van 2021. Laat ons hopen dat de weergoden voor de vijfde keer
op rij willen meewerken. We trekken naar Reims, de hoofdstad van de verrukkelijke Champagne.
Als Corona het ons belieft …
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FEESTEN
Van teerfeest naar clubfeest, het was een gewaagde metamorfose. Dat ik de bezieler was van
het clubfeest, weet iedereen wel. Dat maakt het voor sommigen misschien net onverdraaglijk.
Dat men het eigen verbruik moest betalen vanaf 1 uur, of dat men cava als aperitief niet kon
doortrekken als vaste drank tijdens de maaltijd aan tafel maar moest overschakelen naar wijn,
of dat men 40 euro(!) moest ophoesten om een driegangenmenu met drank en DJ in een schitterende feestzaal te verdragen … ach, als men zijn wereld niet kent ... we kennen de vaste klagers
ondertussen wel.
Want het clubfeest bleek een echt, uniek feest te zijn. Met als intentie elk lid te willen vergasten
op een onvergetelijke avond – in stijl! Het clubfeest vatte telkens het fietsseizoen op ludieke
wijze samen, waarbij we alle foto’s van dat jaar gedurende de hele avond projecteerden op het
grote scherm, waarbij we tussen de verschillende menugangen in, de leden, hun partners en de
sponsors meenamen in ons verhaal, de ene keer al wat grappiger dan de andere, waarbij we op
aparte wijze iemand of iets kroonden tot foto van het jaar en waar we iedereen bedankten door
het opstellen van ons feestboekje … waar jullie nu het laatste exemplaar in handen van hebben …
Elke ronde tafel moest op voorhand geschikt worden. Anders zou het een warboel worden. Ik
deed mijn best om elke tafel min of meer complementair te maken als geheel. De tafels droegen
de bijnaam van een lid aan de tafel, kwestie van in de sfeer van onze club te blijven. Sponsor The
Tree zorgde voor een modern en sprankelend decor. Het eten was telkens verzorgd en lekker. Tafelen in stijl, niet boeffen. We ontvingen de gasten aan de ingang met open armen. Welgemeend.
We sloten elk jaar opnieuw de deuren van de feestzaal, waarbij de DJ - vanaf het tweede clubfeest DJ Kris - de dansvloer deed ontploffen. Van laddertjes tot de ‘noordzeekusten’, er werd
stevig gedanst en gedronken. Van de aanwezige leden stak niemand zich in het hoofd om daags
nadien te gaan fietsen.
Ook het Zomerfeest kreeg een metamorfose en sloeg aan. Getuige het aantal aanwezigen jaar na
jaar. Het eerste jaar hielden we het Zomerfeest – in regenachtige omstandigheden – met twee
Foodtrucks aan de Doelvelden van SK Berlaar. Het jaar nadien, mét partytent, blokkeerden we
de weg voor café WW’kes en smulden we van het eten van de twee Foodtrucks. Voor het laatste
Zomerfeest had ik dan weer gezorgd voor een grote Barbecuewagen, en schoven we aan een
heel lange grote tafel aan. De beide diploma-uitreikingen van de Start-to-Bike deelnemers combineerden we trouwens met het Zomerfeest.
Wat het organiseren en bedenken van de feesten betreft, heb ik mijn creatieve geest kunnen laten werken. Feesten is de kers op de taart van elke vereniging die zichzelf respecteert. Niemand
was verplicht om te komen, iedereen was uitgenodigd. Gratis bestaat evenwel niet.
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UITRUSTING
De fietsuitrusting kon niet ontbreken in het rijtje verwezenlijkingen. Hoe men het ook draait of
keert, via de clubkledij zullen we onze stempel 10 seizoenen op rij hebben gezet.
Toen ik bij de club kwam, ging WTC Berlaar anoniem in het straatbeeld op omwille van de flauwe
print. Toen het toenmalige bestuur op zoek was naar sponsors doken Filip Pelgrims en ik in het
gat. Niet alleen zorgden we ervoor dat 5 van de 6 shirtsponsors uit onze tennisvriendenkring
kwam – Raf Fierens met Haze&Finn en C-Store, Michaël Kets met Woningbouw Kets, Filip zelf
met Fiduciaire Ten Hove en ik met Eeser – maar hamerden we bovendien op het feit om de nieuwe uitrusting integraal te baseren op dat van het Italiaanse wielerteam Farnese Vini - Selle Italia.
Het bestuur volgde, en de fluo’s van Balder waren geboren.
Net zoals nu waren de commentaren toen verdeeld. We hadden echter gelijk. De uitrusting bleek
een hele streek aan te spreken. Zoals zo vaak hadden de misnoegden het bij het verkeerde eind.
Om dit effect te kunnen evenaren en enigszins een brug te slaan tussen de oude en de nieuwe
kleuren, ging ik ruim op tijd aan de slag. Ik tekende in samenwerking met Luc Van den Bergh van
Kalas enkele modellen uit, om ze aan de andere bestuursleden voor te leggen. Mits enige aanpassing van de kleurencombinatie voor de dameslijn, werd unaniem gekozen voor de nieuwe
uitrusting zoals jullie ze nu dragen, gebaseerd op de patronen van de Luxemburgse wielerploeg
Leopard Pro Cycling.
Omdat maar liefst 10 ondernemers op onze shirt willen prijken, konden we op subtiele wijze
dankzij het links-rechtse kleurenspel iedereen zowel voor- als achteraan een plekje geven.
De kleuren zijn niet willekeurig gekozen. Zoals reeds vermeld, verwijst het fluo-geel naar de oude
succesvolle kleuren. Het is ook een eerbetoon aan de Jumbo Visma ploeg en meer bepaald aan
Wout Van Aert, waarbij de gele kleur als toemaatje het Vlaamse Gewest vertegenwoordigd. Met
het oranje breng ik hulde aan de CCC ploeg en meer bepaald aan de Olympische kampioen Greg
Van Avermaet, die een toonbeeld is van sportiviteit. Het oranje staat uiteraard ook model voor
Nederland, onze heel sympathieke noorderburen. Een statement ook, in lijn van de groot Nederlandse gedachte en hereniging van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden.
Maar bovenal, WTC Berlaar ontspringt de dans van het conservatieve wielerpubliek en zet hierdoor opnieuw de toon! Fierheid is hier op zijn plaats.
Ik vergeet nooit de toffe sfeer tijdens onze geheime fotoshoot in 2019. Dankzij fotograaf Kris
Martlé. Uiteraard een plannetje dat ik had bedacht.
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CAFÉ WW’KES
Toen de club in haar steile opmars beland was zaten we in de wintermaanden wat gewrongen in
de sporthal. Het was moeilijk om een grote groep bezwete fietsers op zaterdag een plek te bezorgen in een overvolle cafetaria, tussen de zaalsporters.
Zoals het vaak gaat in het leven, kruisen sommige wegen elkaar per toeval. Toen we na de eerste zomertraining in 2016 stopten bij Willy van café WW’kes – omdat op woensdagavond de
sporthal dicht was – en we de Start-to-Bike ritten het jaar later koppelden aan het café – met in
het eerste seizoen enkele memorabele avonden tot gevolg – groeide het idee om een verhuis te
overwegen. Met Willy geraakte ik meer en meer in gesprek, hierdoor rijpte een verhuis alsmaar
verder. We vonden elkaar als ondernemers. Ik porde de andere bestuursleden om toekomstgericht een belangrijke verbetering in onze werking in te slaan, dankzij de aangeboden opportuniteit
van café WW’kes.
Dat we bij Willy & Wim de locatie hadden gevonden om één en ander te organiseren – de eerste
nieuwjaarsreceptie vond plaats op 1 januari 2017 – deden de gesprekken in een stroomversnelling belanden. Met het vertrek van gerant Dave in de sporthal konden we onze verhuis als club
maken en de officiële aankondiging van onze nieuwe stek geschiedde op 1 januari 2018.
Alle veranderingen hebben hun tijd nodig. Niet iedereen zat meteen op de golflengte van het ritme van café WW’kes, maar ondertussen beschouwen alle WTC’ers dit als hun vanzelfsprekende
eindhalte.
In 3 seizoenen tijd (2018, 2019 & 2020) hebben we al vele onvergetelijke momenten beleefd. We
hebben gedanst en gezongen met de vogelpik in de hand. Willy speecht graag en tracht het terras te entertainen op zijn onnavolgbare wijze. We vierden 25 jaar WW’kes middels een prachtige
fietstocht naar het bloemendorp, tevens Willy’s geboortedorp, Waanrode. We vereeuwigden dit
in een uniek fotoboek, met dank aan fotograaf Kris Martlé.
Bij deze danken we van ganser harte Wim Roziers en Willy Vanwinckelen voor hun bijdrage aan
het reilen en zeilen van een plaatselijk klein wielerclubje.
Bedankt, café WW’kes.
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SPONSORING
Aangekondigd op de algemene vergadering van februari 2017: het opzetten van een eigen
sponsorprogramma teneinde als vereniging onze uitgaven in lijn te brengen met een recurrente
stroom van inkomsten. Ik hoor en zie het mij nog uitspreken in het bijzijn van alle leden. Geregeld
zette ik het als agendapunt op de bestuursvergaderingen. De uitgaven stegen in functie van wat
we organiseerden ten voordele van de club en ook door het gebrek aan een positieve cashflow uit
lidgelden. Wat we konden verdienen door het inrichten van VWB-ritten (Pallieteren, Openings- en
Sluitingsweekend) was te afhankelijk van de weersomstandigheden en dekten de uitgaven niet.
Bovendien bleek de inzet van middelen en leden voor deze eigen organisaties niet in overeenstemming te brengen met de resultaten ervan, en kostte het alsmaar meer overredingskracht
om vrijwilligers te mobiliseren.
Met enig scepticisme onthaalde men het sponsoringplan, laat staan dat men er graten in zag.
Vier seizoenen verder beseft men dat dit het lang leven is van WTC Berlaar. Een gezonde financiële situatie die toelaat om gericht te investeren in club en leden, dat is het positieve resultaat.
Ook pakten we het lidgeld en de waarborgregeling aan zodat mogelijke mindere jaren geen onherstelbare schade aan de club kunnen aanbrengen.
Naast zelf jarenlang sponsor te zijn geweest bracht ik, samen met andere (bestuurs)leden, meerdere trouwe sponsors aan die we elk jaar trachten te bedanken, onder meer via dit feestboekje.
Ik beschouw de sponsoring aanpak als één van de grootste verwezenlijkingen van onze periode
aan het roer van WTC Berlaar.
Veel succes aan onze opvolgers.
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Café WW’kes
Sinds 1 april 1994 baten Willy en Wim
café WW’kes uit, een authentiek bruin
café uit de oude doos. Het bekende
homokoppel - toffe mannen met het
hart op de tong - verwelkomen iedereen om te genieten van een assortiment van 65 verschillende biersoorten.
Hier tapt men nog uit het vaatje zoals
het er vroeger aan toe ging. Jong of oud,
hetero of holebi, recht of krom, willens
nillens wordt men ondergedompeld in
het warme nest van de WW’kes.
Geen stresserend en haastig gedoe
hier, maar op ‘t gemakske, stap voor
stap in feite. Niet voor niets heette dit volkscafé vroeger café ‘t Stapveld. Willy en Wim zijn
als het ware de juiste mannen op de juiste plaats, met een hart voor hun klanten en altijd
in voor een grapje en een babbel.
Hoe men het ook draait of keert, het is plezant om naar café WW’kes te komen!

De Beerslaan, 2590 Berlaar
Alle dagen open (behalve maandag) vanaf 19u30, zondag open vanaf 14u.

UIT HET VUISTJE
Wat we zouden vergeten, bundel ik graag in deze rubriek. Het zijn de minder in het oog springende gebeurtenissen die de voorbije jaren echter evenzeer hebben gekleurd.
In de begindagen van mijn passage bij de club nam ik webmaster Gerd Molkens en Pierre
Demesmaeker onder de arm om onze aanwezigheid op het internet gevoelig aan te scherpen.
Het was uiteindelijk Gerd die de layout van onze schitterende nieuwe website uit zijn hoed toverde, geruggesteund door mij met input van alle teksten en rubrieken. Hoeveel tijd Gerd en ik in het
actualiseren van de website staken, durf ik niet te schatten. Het resultaat is navenant. Diezelfde
impuls zette Pierre aan om onze Facebookpagina te creëren, waar ik sinds het uitstappen van
Dave Renders uit het bestuur, mij het meest mee bezig hield binnen het bestuur.
De WhatsApp-mania: het gebruik en de aanmaak van niet alleen de drie fiets-WhatsApp groepen
(Vedette, Elite en Rookie) maar ook van vele andere WhatsApp nevengroepen tilden de club naar
een hoger niveau. Al deze WhatsApp groepen kwamen uit mijn koker en voorzag ik – zeker in
de beginfase – van inhoud en actie (verjaardagen bijvoorbeeld). Ontegensprekelijk blijft dit een
belangrijk medium.
Ik schreef over al die jaren zeker honderd ritverslagen, met als doel het amusement te bevorderen, gekruid met informatie. De laatste jaren durfde ik een ritverslag al eens bedekt gebruiken als
uitlaatklep van frustraties (over de kleine kantjes binnen de club). Die ritverslagen waren belangrijk, zonder meer. De nieuwsbrieven moderniseerde ik van lay-out.
Ik had maar een kleine aanzet nodig om de zomer- en wintertrainingen aan te pakken en te
organiseren als extra sportief bindmiddel voor de club. De zomertraining ontstond toen we in
beperkt gezelschap gingen fietsen op een woensdagavond – ik heb een foto van dit groepje
bijgevoegd – terwijl de RPM ontsproot toen ex-lid Wim Vleugels me voorstelde om eens met
sponsor Joan Heylen van Time Release te gaan praten. Joan en ik kwamen al snel tot een toffe
samenwerking. De Kerstedities waren telkens een lust voor het oog.
Het bleek maar een kort leven beschoren te zijn geweest, maar het was niettemin een heel leuke
ervaring: de Callanetics sessies in de turnzaal van de basisschool onder leiding van Frank Dietens.
Ook hier zat de zaal eerst vol en kalfde het naarmate de winter vorderde, wat af. Prima trainingen,
een meerwaarde voor het fietsen. Gelachen dat we hebben …
Niet alles was mijn verdienste, uiteraard. Onze aanwezigheid op de Kerstmarkt is 100% te danken
aan de passie en de inzet van Luc en Dina Tilemans. Het meest succesvolle Openingsweekend
uit onze geschiedenis (editie 2019) was een combinatie van een alternatieve mediacampagne,
een prachtig parcours en een tomeloze inzet van vele vrijwilligers. Een moegestreden Gerrit Van
Roosendael verdient hier een dikke pluim. Onze trip naar de Gentse wielerbaan was dan weer een
initiatief van Eddy Selderslaghs. Natuurlijk dank ik alle (bestuurs)leden voor hun vertrouwen en
hun steun. Ofschoon ik als afscheid de puntjes op de i wil zetten, deelden we altijd samen in het
succes.
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HET EINDE VAN EEN TIJDPERK:
PIERRE DEMESMAEKER
Van mijn hand zijn geen grote verwezenlijkingen te noteren, dat was ook absoluut niet mijn ambitie. Mijn tijd als lid van het bestuur zal niet meer dan een voetnoot blijken in de rijke historiek
van WTC Berlaar. Ik hoor zeker niet in het rijtje van belangrijke bestuursleden zoals Nest, Eduard
of Peter en dat is prima zo. Velen zullen zich de vraag gesteld hebben ‘wat doet Pierre eigenlijk
in het bestuur?’. Niet dat ik daarvan wakker lag of lig, dat zal de meesten waarschijnlijk ook niet
ontgaan zijn.
Vier jaar geleden trad ik toe tot het bestuur. Uiteraard op vraag van mijn beste vriend Peter. Hij
had vooral morele steun nodig om zijn visie te kunnen doordrukken. Dit klinkt misschien negatief
maar het was een visie ten voordele van onze club en al zijn leden, een visie dewelke resulteerde
in een zeer mooi verhaal zoals hiervoor reeds uitgebreid verteld. Toegegeven, ik moest er even
over nadenken, wetende dat ik onvoldoende vrije tijd had om dergelijke rol op een voor mij bevredigende wijze te kunnen invullen. Mijn professionele leven liet en laat dat niet toe.
Voor mij geen in het oog springende rol zoals het organiseren van feesten of ritten, wel de saaie
afdankertjes die eigenlijk niemand wil, mezelf incluis. Ze moeten echter gebeuren, en daar was ik
dan weer de geknipte persoon voor. Ik kon de meeste taken van thuis doen. Belastingen, officiële
jaarbalans, staatsblad, subsidies, VWB leden administratie, GDPR, UBO register, het feestboekje, dia- en film ondersteuning bij ons jaarlijks feest, kleine éénmalige punten wat ons leven iets
eenvoudiger maakte zoals het opzetten van de bestuur email of POC RouteYou account … en af
en toe mijn zeg doen. Kort samengevat, ik investeerde waarschijnlijk evenveel van mijn vrije tijd
in het bestuur ten voordele van de leden als dat ik op de fiets zat, ik zou dan ook niet veel laureaat
worden.
Dit alles klinkt misschien eerder negatief maar dat is niet de bedoeling. Ik deed wat moest gedaan
worden, niet meer maar ook niet minder. Ik laat geen traan bij dit afscheid maar kijk met trots terug op de voorbije 4 jaren, WTC Berlaar staat op de kaart. Dit is geen afbreuk aan wat WTC Berlaar
vroeger was, je roeit immers met de riemen die je hebt. Onze mooie club heeft wel een metamorfose ondergaan. We zijn een moderne club geworden, een club gewapend voor de toekomst. Een
club die begrijpt dat sponsors nodig zijn en die hen daarvoor zoveel mogelijk teruggeeft, een club
die begrijpt dat je lokale handelaren moet steunen, maar bovenal een club die zeer veel geeft aan
haar leden, ook al wordt dat laatste misschien niet altijd door iedereen gezien.
Ook mijn tijd zit erop. Het typische ‘nieuw en beter’ kan bovengehaald worden. Zullen jullie me nu
meer op de fiets zien? De tijd zal het uitmaken maar laureaat zal ik toch nog steeds niet regelmatig worden, denk ik.
Als laatste wil ik toch ook vooral mijn medebestuursleden bedanken, we waren een topploeg!
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HET EINDE VAN EEN TIJDPERK:
PETER VAN GUCHT
De koning is dood. Lang leve de koning!
Het zit erop. Ik ben opgelucht. Omdat ik geen zin heb om een stuk van het meubilair te worden,
omdat mijn impact en rol binnen de club mijns inziens uitgewerkt is en omdat het alsmaar moeilijker wordt me weg te cijferen voor Jan en Alleman, trok ik een denkbeeldige eindstreep al enige
tijd geleden. Bij deze bol ik met opgestoken armen over die eindstreep. Als een winnaar. Samen
met Pierre.
Zonder enige schroom dicht ik mij een schitterende ruiker bloemen toe. Voor de overwinning.
Voor het bereikte resultaat. De meest populaire WTC’er zal ik wellicht niet geweest zijn, maar dat
deert me niet. Ik zette een hele club naar mijn hand als een vriendelijke, doch kordate leider, omdat dat absoluut noodzakelijk was. Zoniet was de club nooit geworden tot wat ze momenteel is:
een club met vele leden en een flink gevulde kalender, een goed gestructureerde vereniging ook
die financieel gezond is, met een plakboek vol herinneringen.
Met hart en ziel heb ik me onbaatzuchtig ingezet. Ik nam een bestuur op sleeptouw, stak mijn
nek uit, bluste vele brandjes en zat nooit verlegen om de ene keer diplomatisch en de andere keer
ongezouten de werking van de club te verdedigen. Ik stond meer dan me lief was in het oog van
de storm. Omdat ik een grondige hekel heb aan alle vormen van eigenbelang dat haaks staat op
de fundamenten van een club, botste het hoe langer hoe meer met bepaalde mensen. Ik heb altijd
geijverd om iedereen met open armen te ontvangen binnen de club – en geregeld zelfs aan te
moedigen om de stap naar lidmaatschap te zetten – maar dat leidde niet altijd tot een geslaagd
huwelijk nadien. Omdat niet iedereen dezelfde normen en waarden in het vaandel droeg. Het
weze ze vergeven. Ik zal het (ze) rap vergeten zijn.
Versta me niet verkeerd. Ik neem niet verbitterd ontslag als bestuurslid, maar voldaan. Opgelucht
en heel trots. Wat een ongelofelijk avontuur is het geweest.
Het vat van ideeën zit nog vol. Ook voor de club, ja. Maar het is tijd om me terug te plooien tot een
gewoon actief lid dat geregeld komt fietsen. De rol van eigenwijze wegkapitein blijft me boeien
en zal ik bij de Vedette-Ploeg nog wel onderhouden.
De plannen die ik koester werk ik echter verder uit. Niet meer ondergeschikt aan de kalender van
de club, maar op het eerste plan en buiten de club. Er komt bijzonder veel vrije tijd vrij door me
niet meer te moeten bezighouden met al de energie die naar WTC Berlaar ging. Ik controleerde
werkelijk alle details, en zorgde daardoor dat zo goed als alles vlekkeloos verliep. Ik wens mijn
opvolgers het allerbeste toe: een vereniging doen draaien is in ieder geval honderd keer meer dan
in het weekend met de fiets aan de startplaats verschijnen. Dat beseffen weinig leden.
Ik hoop dat de toekomst de club toelacht. Op een andere wijze weliswaar dan mijn tijd. Denk ik.
Het hoofdstuk is afgesloten. Bedankt.
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YEAR 2020
Aan het slot van een geladen feestboekje, staan we in het kort stil bij het laatste seizoen in “het
jaar van de fluo”. Het is een onvergetelijk jaar geworden, dat helemaal anders uitdraaide dan we
konden vermoeden.
Een pandemie overheerste alles en iedereen. Covid-19 vloog vanuit China naar alle hoeken van de
wereld en is tot op vandaag nog altijd een groot maatschappelijk, sociaal en medisch probleem.
Wat we hadden gepland als feestelijke apotheose van een lustrum, viel telkens in het water.
Sportief werden we zelfs gedwongen onze clubuitstappen te schrappen wegens drie perioden
van Lockdown: een langere in het voorjaar, eentje van vier weken in de zomermaanden enkel en
alleen voor onze provincie en de lockdown die het overgangsweekend deed sneuvelen.
Van feesten of drank en eettraktaties kwam weinig tot niets in huis. Ons clubcafé sloot gedwongen meermaals haar deuren. Ik porde het bestuur echter om te voorzien in een alternatief eindejaarscadeau.
Desalniettemin werd er in de tussenperioden gretig gefietst. Het viel ook op hoe WTC Berlaar
voor vele leden meer dan zomaar een fietsclub is. Dat uitte zich in berichtjes en mails en telefoontjes over het gemis aan de wekelijkse fietstochten. Wanneer het licht op groen werd gezet
en we uit afzondering mochten komen, stonden vele leden te popelen aan de startplaats om te
kunnen meefietsen.
Al bij al een bijzonder 2020 op die wijze …
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Bent u op zoek naar een schoenenzaak met een uitgebreide keuze in schoenen voor dames en heren? Bij
Schoenen Conny is men aan het juiste adres.
Schoenen Conny is al bijna 50 jaar lang een gevestigde waarde in Berlaar en omgeving, dankzij haar uitgebreid aanbod dames- en herenschoenen van kwaliteitsmerken zoals Gabor, DL Sport, Mephisto, Nero Giardini, Hispanitas, Softwaves, Floris Van Bommel, Oliver Strelli, … Bij Schoenen Conny vindt iedereen zonder
twijfel zijn of haar gading.
Schoenen Conny dankt haar goede reputatie niet alleen aan hun uitgebreid assortiment schoenen en lederwaren/handtassen, maar bovenal aan hun klantvriendelijke en deskundige service. Daarvoor sparen ze
tijd noch moeite.
Schoenen Conny is gevestigd te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 6.
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