
 
Cross/Mtb seiz ’14-‘15, Ardooie, LRC,  28° wedstr,  zo 8 febr, , cat E, 15 deeln, 4de pl 
 

 
 
Een crossavontuur in pink kleuren met tevreden vierde plaats. 
 
Deelgenomen aan de Ardo Wezecross LRC in de Wezestraat te Ardooie, dorpje gelegen in Midden-West-
Vlaanderen tussen Roeselare en Tielt. Genoten van de pink sfeer in de prachtige organisatie van Katleen Fraeye, 
Kampioene van België en van Vlaanderen en werkneemster bij de firma Ardo. Na afloop van de cross werd voor 
iedere renner een prijs in natura en daarnaast ook diepvriesgroenten door de firma Ardo aangeboden. Uit 
sympathie voor onze Pink Ladies - rensters en medewerksters langs de kant van Cycling Team Taelman - 
stonden de mannelijke teamgenoten, getooid in pink kleuren,  aan de start van de vlakke omloop op het 
uitgestrekt domein van Ardo en de weides van Stragier. Na de vliegende sprint op een lange betonstrook, landde 
ik als vijfde in het veld, net achter Philippe Deheegher die te traag reed op de smalle bochtige wegeltjes waar 
voorbijsteken moeilijk was en waardoor drie koplopers, waaronder ploegmaat Tony Taelman, al direct een 
twintigtal meter verschil boekten. Op de goed berijdbare bredere rechte strook in het veld echter, kon ik dokter 
Deheegher 30 meter achter mij laten en tijd nemen mij tenvolle te concentreren over de balkjes te fietsen. Spijtig 
verloor ik hier mijn bril, die gelukkig door jongere ploegmaat  Björn Peers opgeraapt en mij werd teruggegeven 
na de wedstrijd. In het bochtenwerk scheurde ik mijn pink broek aan een houten paaltje en ondertussen drong 
Marc Cogge zenuwachtig aan in mijn wiel. Ik kon hem pas ook kwijtspelen, na een uit alle macht gelanceerde 
versnelling op de betonstrook. Vervolgens daagde, als bij wonder, Deheegher terug op in mijn zog en bij 
overmaat van ramp vloog ik over kop bij het springen over de balkjes. Ik kwam er gelukkig met de schrik vanaf 
en voelde slechts een licht schrammetje boven de linkerwenkbrauw. Op minder dan 5 seconden zat ik terug op 
de fiets, terwijl ik zag hoe Deheegher mij eerst voorbijging en dan aan het volgend balkje stilstond en naar zijn 
achterwiel keek. Soit, weg was ik, richting eindmeet voor een mooie tevreden vierde plaats.       
 
1 Bloemen Rudy (WK-KVB-EK) 20 
( uit Herselt ) 
2 Rossignol Jean-Luc 16 
3 Taelman Tony 2 
4 Hunninck Paul 15 
5 Deheegher Philippe 9 
6 Cortals Willy 23 
7 Clemmen Andre 6 
8 Caeckaert Eddy 29 
9 Martens Johan 24 
10 Cogge Marc 79 
11 Verzele Noel 21 
12 Holvoet Franky 26 
13 Messager Alain 12 
14 Vanhoirelbeke Marc 7 
15 De Smet Johan 22 
16 Van Geert Eddy 3 


