
Wegseiz 2015, Bernissart, 3° wedstr, zo 8 maart, ACH, reeks D+ (vanaf 60j), 17 
deeln, 55 km, 1° plaats. 
 

 

 

 

Behaalt deugdoende eerste zege als zestigjarige 
 
 
De overwinningsbloemen behaald in een wielerwedstrijd ACH in Bernissart, gemeente in 
Henegouwen op 3 km van Frankrijk. Het tuiltje tulpen met veel genoegen aan mijn vrouw Françoise 
geschonken, uitgerekend op de Internationale Vrouwendag ! 
Met 17 renners aan de start in de reeks D+ (vanaf 60j) samen met reeks D (53-59j) op een vlakke 
omloop van 5.2 km. Van in het begin drie D-renners aan de leiding. Op het nippertje kunnen 
aansluiten in een achtervolgend groepje D’s  waaronder een strijdlustige José Demeyere (D+). In de 
sprint echter haal ik het van Demeyere, zij het met een half wiel.  
 
Heb goed opgelet in de koers niet terug de fout te begaan om van in het begin initiatief te nemen en 
te proberen mee te gaan met de kopgroep D waarin toprenners zaten. Gewoon mij gefocust op de 
andere renners van reeks D+ en zo terechtgekomen in het groepje met alleen José Demeyere als D+ 
en de rest D's. Op papier sprint José beter, maar hij rijdt zo goed dat hij met zijn krachten heeft 
gewoekerd. Elke demarrage van een jongere D beantwoordde hij, in de hoop mee weg te raken. De 
ganse laatste toer echter is hij in mijn achterwiel blijven plakken, ik geraakte er niet meer vanaf. En 
ja, in de sprint bleef hij ook achter mij ... 
Florent Deleersnijder, één van de beste sprinters van België, was daar ook, maar reed niet goed en 
was gelukkig niet bij ons groepje. Nog een element was dat ik zaterdag weinig en losjes heb gereden 
en ook de dag ervoor, wat maakte dat mijn benen goed fris waren. 
 
Goed om weten: 
De inschrijving was in frituur “L’ iguane” (In 1878 werden in de steenkoolmijnen van Bernissart 
skeletten opgedolven van de dinosauriërgeslacht iguanodon, een unieke vondst in de wereld.) 
 
 
Reeks D+ (vanaf 60 j) 
1. Hunninck Paul  2. Demeyere José    3. Hellebaut Roland  4. Dieudonné  Serge 5. Postiau Pierre 


