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Rossignol verliest terrein op Tony en mij, maar komt terug en rijdt ons gezwind uit het wiel. In de modderbocht 

 kies ik voor te rijden ipv te lopen en struikel. Tony rijdt van me weg. Op het einde van de laatste ronde laat ik me 
 verrassen door een strijdlustige Andre Clemmen die ik op veilige achterstand waande en verlies zo mijn zesde plaats …  
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Woord vooraf. 

 
Na twee winterseizoenen MTB-wedstrijden bij de VWF , één cross/mtb-seizoen bij de LRC, WTK, 

CREW en WBV,  is 2014-2015 mijn vierde seizoen in het veld. Heb alle 28 crossen gereden bij de 

LRC in de reeks E (vanaf 56j). Dit betekende voor mij, niet alleen een mentale houvast en boost, maar 

ook een goede plaats op de eerste rij bij de start van elke wedstrijd. Als nieuwkomer heb ik veel 

ondersteuning genoten van Cycling Team Taelman. In dezelfde reeks rijden als ploegmaat Tony 

Taelman heeft motiverend gewerkt. Dank aan Françoise voor de mentale steun, om voor zoveel  

kleine-dingen-van-groot-belang te  zorgen. Heel tof van een aantal mensen, voor hun woorden van 

aanmoediging, voor hun entoesiasme en interesse rond het wedstrijdgebeuren, dat heeft goed gedaan. 

Bewondering voor de LRC, voor de organisatie van elke cross, waarop telkens een groot aantal 

deelnemers van alle leeftijden zijn komen opdagen.    

 

 
 

Na stille ingetogen seconden van concentratie, barsten, bij het  startsein, alle krachten los …. Een 

crossweek-end waarin ploegmaatje Tony en ik, samen goed zijn voor 4 plaatsen in de top vijf !   

 

Na elke wedstrijd zijn emoties van blijdschap, maar ook frustraties opgedoken. Iedereen heeft met 

deze tegenstelling te maken gehad. In wekelijkse verslagen en tijdens feedback onder teamleden zijn 

veel ervaringen belicht. Op deze wijze werd dezelfde  koers meerdere malen “gereden” en konden tal 

van gevoelens en ontgoochelingen een plaats krijgen of een uitweg vinden.  

 

Van al die ervaringen heb ik geleerd, ze zijn in mijn geheugen gegrift en zullen volgend seizoen, in 

september, van pas komen, niet alleen om een betere wedstrijd te rijden, maar ook om mezelf te sparen 

van  pijn en frustratie en om steviger, bij wijze van spreken, met beide voetjes op de grond te blijven.  
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Hierna  enkele voorbeelden:   

 

 Te trage start door niet tijdig vast te klikken met tweede voet. 

 Gebrek aan durf om voluit te gaan vooral op de overgang - meestal via een bocht – van harde 

weg naar het veld. 

 Door een te trage start gevangen zitten achter een paar te traag rijdende renners meestal op te 

smalle wegjes waar voorbijsteken niet gemakkelijk is. Ondertussen lopen de koplopers uit en 

mis ik die belangrijke sneltrein waarvan de snelheid moeilijk alleen te verwezenlijken is.  

 Valpartijen in modderige stroken, glibberige bochten en in het zand. 

 Overkop bij het fietsen over balkjes. 

 Botsing met Tony Taelman, Antoine Hooreweghe, Andre Clemmen, Mario Lammens, een 

boom en struiken. 

 Haperingen in het zand, over balkjes, op aarden bulten en taluds. 

 Juiste/verkeerde keuze maken tussen lopen en fietsen in het zand, op hellingen en taluds, in 

modderige stroken en bochten. 

 

 
 

In Sint-Eloois-Winkel, op een kleine vlakke weideomloop, zonder enig obstakel, ogenschijnlijk 

gemakkelijk, maar omwille van de drassige bochten, behoorlijk zwaar. In het slijk van één van die 

delicate bochten neem ik een zijdelingse duik … 

 

 Door het lint rijden in Emelgem en in de tegenovergestelde richting terechtkomen. 

 Niet al te fris, beetje vermoeid aan de start komen, soms door ondoordacht te trainen. 

 Keuze van materiaal: Mtb of crossfiets, banden met grof profiel of met licht profiel. 

 Materiaalpech: tube van de velg, doorslaan ketting, versnelling gebroken en zadel ontwricht. 

 Verlies van materiaal: bril (na de koers teruggekregen). 

 Het aangenaam koersgebeuren in teamverband met niet zelden een leuk feestje achteraf. 

 Het schitterend LRC-veldritweekeinde van Wielsbeke en Dudzele, samen met ploegmaat Tony 

Taelman, in reeks E, goed voor 4 plaatsen in de top vijf. 

 Op 28 crossen, in totaal 10 plaatsen in de vijf eerste.       



 4 

 

 

 



 5 

 

Harelbeke,  1° wedstr, zo  28 sept, 18 deeln,  9° plaats. 
 
 

 
 

 

Openingsveldrit LRC in Harelbeke met delicate zandstrook.   
 

 

Eerste veldrit LRC in Harelbeke, stadje aan de Leie, nabij Kortrijk in het Provinciaal Domein De 

Gavers, groene long van Zuid-West-Vlaanderen. Reeks D (45-55j), 18 E ‟s (56j +) en Dames starten 

achter elkaar met een kleine tussentijd, onder een stralend zonnetje, op een snelle omloop. Bij elke 

doortocht op de zandstrook en het technisch bochtig gedeelte verlies ik vele seconden. Ik kan samen 

met Katleen Fraeye (WK-KVB) een paar rondjes afwerken en eindig op de negende plaats.     
 
 

 
 

1 De Vos Rony 11 
( uit Beernem ) 

2 Cobbaut Eddy 5 
3 Taelman Tony 2 

4 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 
5 De Clercq Jose 18 

6 Clemmen Andre 6 
7 Messager Alain 12 

8 Vangeluwe Johny 8 
9 Hunninck Paul 15 

10 De Regge Willy 14 
11 De Cnuydt Adrien 13 

12 Vanhoirelbeke Marc 7 
13 Van Geert Eddy 3 

14 Maroy Jacques 10 
15 Van Den Borre Herman 4 

16 Geldhof Roger 17 
OPGAVE 

Deheegher Philippe 9 
Hooreweghe Antoine (WK-EK-KVV) 1 
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Zele, 2° wedstr, za  4 okt, 15 deeln,  7° plaats. 
 

 
 

 

Kan bij de besten niet blijven maar win strijd tegen Clemmen voor 7
de

 pl.   
 

Veldrit LRC in Zele, gelegen in Oost-Vlaanderen, tussen de waterlopen Schelde en Durme, en de twee 

steden Lokeren en Dendermonde. Met 14 E' s (vanaf 56 j) op een droge, vlakke, bochtige, hobbelige, 

snelle weideomloop, met twee bruggen en een trap. Alhoewel  obstakels probleemloos kunnen nemen, 

vijfde positie in de eerste ronde niet kunnen handhaven. Zevende plaats behaald na twee ronden lang 

felle strijd tegen aanhoudende aanvallen van André Clemmen.   

 

 

 
1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 

2 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

3 Vens Dirk 19 

4 Cobbaut Eddy 5 

5 Hooreweghe Antoine (WK-EK-KVV) 1 

6 Taelman Tony 2 

7 Hunninck Paul 15 

8 Clemmen Andre 6 

9 Verzele Noel 21 

10 Messager Alain 12 

11 Vanhoirelbeke Marc 7 

12 De Smet Johan 22 

13 De Cnuydt Adrien 13 

14 Van Den Borre Herman 4 

(NIET GESTART) 

X Cortals Willy 23 
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Zele, 3° wedstr, zo 5 okt, 15 deeln,  4° plaats. 
 

 
 

 

Mooie vierde plaats met MTB 29 niner en fijn bandenprofiel.   
 

 

Aan de rand van het Waasland, tussen  Durme en Schelde, zondag bij de LRC, tweede veldrit in Zele,  

op dezelfde omloop als zaterdag, iets van structuur veranderd tengevolge van de regenval. De ingeving 

gevolgd, deze morgen bij het ontwaken, sta ik aan de start met een MTB twenty niner met 2.0 inch 

brede banden ipv  de crossfiets. In de weide losgelaten, kan ik de vijfde positie innemen. Na een 

uitschuiver van ploegmaatje Tony, schuif ik op naar vierde positie. De MTB verschaft mij een goed 

gevoel in de bochten en kan in de laatste ronde versnellen tot in het wiel van wereldkampioen 

Hooreweghe. Het blijft bij een vierde plaats aan de eindstreep en kan terugblikken op een mooie koers 

zonder een enkel ongelukje.     

 

 
1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 

2 Vens Dirk 19 

3 Hooreweghe Antoine (WK-EK-KVV) 1 

4 Hunninck Paul 15 

5 Taelman Tony 2 

6 Deheegher Philippe 9 

7 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

8 Clemmen Andre 6 

9 Messager Alain 12 

10 De Regge Willy 14 

11 Cortals Willy 23 

12 Vanhoirelbeke Marc 7 

13 De Cnuydt Adrien 13 

14 Van Den Borre Herman 4 

OPGAVE 

Van Geert Eddy 3 
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Mont-de-l’Enclus,  4° wedstr,  za  11 okt, 16 deeln,  5° plaats. 
 

 
 

 

Mooie bosveldrit met technische hoogteverschillen.   
 

 

Veld(bos)rit LRC, in de provincie Henegouwen, in Mont-de-l'Enclus, genoemd naar de Kluisberg, aan 

de zuidkant van de Vlaamse Ardennen, in de deelgemeente Orroir die tot 1963 tot Oost-Vlaanderen 

behoorde. 

De omloop ligt in de Kluisbergbos, precies op de taalgrens, met een technisch kronkelende afdaling en 

een paar nijdige  klimmetjes waarvan één te nemen (of te laten) met de kleinste versnelling (34/27). Ik 

start de wedstrijd samen met 18 E-renners in vijfde positie. Clemmen bedreigt me eventjes. Antoine 

Hooreweghe steekt me voorbij. Samen naderen we tot bij ploegmaat Tony met wie ik in een valpartij 

sukkel. Terug in vijfde positie. De afstand die ik verlies in het technisch gedeelte kan ik telkens 

goedmaken op de hellingen en zo mijn vijfde plaats tot aan de eindmeet behouden.  

(met dank aan Hildegarde Smouts voor de mooie actiefoto„s) 
 

 

1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 

2 Vens Dirk 19 

3 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

4 Hooreweghe Antoine (WK-EK-KVV) 1 

5 Hunninck Paul 15 

6 Martens Johan 24 

7 Taelman Tony 2 

8 Clemmen Andre 6 

9 Verzele Noel 21 

10 Vangeluwe Johny 8 

11 Deheegher Philippe 9 

12 De Cnuydt Adrien 13 

13 Vanhoirelbeke Marc 7 

14 Messager Alain 12 

15 Maroy Jacques 10 

16 Van Den Borre Herman 4 
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Astene, 5° wedstr, za  18 okt, 15 deeln,  7° plaats. 
 

 

 
 

 

Onder een stralende zon kampend met Hooreweghe en De Vos.   
 

In de veldrit LRC Deinze, Astene, dorpje aan de Leie vertrekken, onder een stralend zonnetje met 23° 

C, 18 E-veldrijders (56j +) waaronder 2 Engelsen die de hele koers gaan domineren. Het snel, vlak 

parcours kronkelt zich grotendeels in een grote, droge weide, loopt langs een paar rechte stroken in en 

uit een gracht en komt, via een modderige bocht en een goed berijdbaar stuk maïsveld, terug uit in de 

weide. Het eerste deel van de koers rijd ik ongeveer in zevende positie, nu eens voor, dan eens achter 

Antoine Hooreweghe die me uiteindelijk in de steek laat. De tweede helft kamp ik fel met Rony De 

Vos en kom tenslotte als zevende over de eindmeet. Vermoeid aan de start gekomen, denk ik normaal 

iets beter te kunnen. Toch blij dat ik de gracht (1m breed en 0.5 m diep) telkens vlot in en uit heb 

kunnen rijden 
 
 
1 Vens Dirk 19 

( uit Harelbeke ) 

2 Smith Peter (UK) 149 

3 Mc Mullen David (UK) 150 

4 Taelman Tony 2 

5 Roberts Andrew 148 

6 Hooreweghe Antoine (WK-EK-KVV) 1 

7 Hunninck Paul 15 

8 De Vos Rony 11 

9 Clemmen Andre 6 

10 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

11 De Smet Johan 22 

12 Verzele Noel 21 

13 Vanhoirelbeke Marc 7 

14 Messager Alain 12 

15 Van Den Borre Herman 4 
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De Pinte, 6° wedstr,  zo 19 okt, 18 deeln,  8° plaats. 
 

 
 

Verlies plaatsen door overslaan van ketting op kroontjes en te lang wachten om 

voorbij te steken.     
 

 

Tweede veldrit LRC dit weekend, deze zondagnamiddag in De Pinte, dat paalt aan De Schelde en 

doorsneden wordt door de E17. In een weide met talrijke bochten waar men elkaar bijna niet kon 

passeren en enkele snelle stukjes in een bosje  waar, gezien de ongebruikelijke hoge snelheid, mijn 

ketting doorsloeg op een paar weinig gebruikte kroonwieltjes. Zo ben ik gevangen geraakt achter 

André Clemmen en Alain Messager en heeft het te lang geduurd alvorens ze te kunnen voorbijsteken. 

In achtste positie, de rest van de wedstrijd gefocust op de Deheegher, voor mij en op Noël Verzele, 

achter mij. Als achtste geëindigd. Heb vandaag geleerd dat elk detail van belang is in cyclocross ! 

Fijne ondersteuning van teamleden Taelman en best tevreden naar huis.   

 

 
1 Vens Dirk 19 

( uit Harelbeke ) 

2 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

3 Bloemen Rudy 20 

4 Taelman Tony 2 

5 Hooreweghe Antoine (WK-EK-KVV) 1 

6 De Vos Rony 11 

7 Deheegher Philippe 9 

8 Hunninck Paul 15 

9 Verzele Noel 21 

10 Cortals Willy 23 

11 De Regge Willy 14 

12 Clemmen Andre 6 

13 Messager Alain 12 

14 De Smet Johan 22 

15 De Cnuydt Adrien 13 

16 Vanhoirelbeke Marc 7 

17 Maroy Jacques 10 

18 Van Geert Eddy 3 

(NIET GESTART) 

X Dessein Pol 25 
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Wielsbeke, 7° wedstr,  za  25 okt, 17 deeln,  5° plaats. 
 

 
 

Mooi vijfde na sterke inhaalbeweging op José De Clercq. 
 

Mooie veldrit LRC in Wielsbeke, dorpje aan de Leie, tussen Kortrijk en Deinze. Snelle omloop, van de 

asfalt in een maïsveld met enkele modderzones, in een weide langs bochtige goed berijdbare wegeltjes, 

over kleine en grote heuvels, kris kras door een bosje met veel draaien en op en af zelfgemaakte 

bultjes. Dan nog een grote aarden bult alvorens terug aan de meet op het asfalt uit te komen. Ik duik als 

vijfde het veld in. Het voor mij gevreesde obstakel - een 4 m hoge heuvel met delicate afdaling - kan ik 

vlot nemen. Antoine Hooreweghe en José De Clercq steken me voorbij. Achter mij zijn er niet direct 

renners te bespeuren. Terwijl de wereldkampioen verder uitloopt, blijft Declercq op een constante 

afstand in mijn vizier en wordt hij mijn doelwit. Na twee ronden crossen tot tegen mijn grens, kan ik 

Declercq inhalen, voorbijsteken en 150 m achter mij laten wanneer ik als vijfde de eindstreep 

overschrijd. Heerlijke, op grootmoeders wijze bereide hapjes en drankjes, op de gezondheid van jarige 

Hildegarde Smouts van de ploegleiding, staan klaar om geproefd te worden terwijl de cross nog 

meerdere keren wordt "gereden" onder teamleden. 
 
1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 
2 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

3 Hooreweghe Antoine (WK-EK-KVV) 1 
4 Taelman Tony 2 

5 Hunninck Paul 15 
6 De Clercq Jose 18 

7 Clemmen Andre 6 
8 Vangeluwe Johny 8 

9 Verzele Noel 21 
10 Vens Dirk 19 

11 Decaestecker Patrick 27 
12 Messager Alain 12 

13 De Cnuydt Adrien 13 
14 Vanhoirelbeke Marc 7 

15 Holvoet Franky 26 

16 Maroy Jacques 10 

17 Van Den Borre Herman 4 
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Dudzele, 8° wedstr,  zo 26 okt, 14 deeln,  5° plaats. 
 

 
 

 

In duel met Hooreweghe, haak af, maar blijf stevig in vijfde positie. 
 
 

Zondagnamiddag cyclocross LRC, Dudzele, deelgemeente Brugge. Reeks E, renners vanaf 56 jaar, 16 

deelnemers. Prachtige vlakke omloop uitgetekend op het domein van sportcomplex "De Polder". Twee 

balkjes, 4 houten brugjes als omgekeerde "V's", drie grachten en veel draaien en keren ... . Alhoewel ik 

op de eerste lijn mag starten wegens derde plaats in het algemeen klassement, rijd ik slechts als 

negende het veld in. Nog voor de tweede helft van de eerste ronde maak ik veel goed en steek 4 

renners voorbij zodat ik in vijfde positie op een 20 m van Antoine Hooreweghe zit. Bij de aanvang van 

de tweede ronde ga ik over Hooreweghe die me in de derde ronde terug voorbijsteekt. Aan de kant 

roept ploegmaat Rob Paridaens: "Gewoon zijn wiel houden !", wat ik ook doe gedurende 2 ronden. 

Dan maakt mijn gangmaker beetje bij beetje het verschil tot mijn veer breekt en genoegen moet nemen 

met een (mooie) vijfde plaats. Dit schitterend LRC-veldritweekeinde, was, samen met ploegmaat Tony 

Taelman, in reeks E, goed voor 4 plaatsen in de top vijf ! 
 
 
1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 
2 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

3 Taelman Tony 2 
4 Hooreweghe Antoine (WK-EK-KVV) 1 

5 Hunninck Paul 15 
6 Cortals Willy 23 

7 Deheegher Philippe 9 

8 Vangeluwe Johny 8 
9 Verzele Noel 21 

10 Clemmen Andre 6 
11 Messager Alain 12 

12 De Cnuydt Adrien 13 
13 De Smet Johan 22 

14 Geldhof Roger 17 
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Kampioenschap van Vlaanderen,  Zingem,  9° wedstr,  zo 2 nov, 19 deeln,  6° 

plaats. 
 

 
 

 

Kan de eersten niet houden, moet Hooreweghe loslaten, maar versla Clemmen. 
 

Kampioenschap van Vlaanderen cyclocross LRC in Zingem, dorpje aan de Schelde. Zeer snelle, korte 

omloop met één kunstmatig brugje. Als vijfde in het veld met de eersten mee. Begin tweede ronde geef 

ik terrein prijs. Antoine Hooreweghe haalt me in, zijn tempo kan ik slechts een kleine ronde 

aanhouden. Zesde positie, André Clemmen zit in mijn wiel en steekt me voorbij. Ik laat betijen en rust 

wat uit in zijn zog. We leveren strijd tot het bittere eind. Ik versla hem in de sprint en behoud mijn 

zesde plaats.  
 

 

1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 

2 Vens Dirk (KVV) 19 

3 Taelman Tony 2 

4 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

5 Hooreweghe Antoine (WK-EK) 1 

6 Hunninck Paul 15 

7 Clemmen Andre 6 

8 Verzele Noel 21 

9 Deheegher Philippe 9 

10 Vangeluwe Johny 8 

11 Cortals Willy 23 

12 De Regge Willy 14 

13 Martens Johan 24 

14 Messager Alain 12 

15 Vanhoirelbeke Marc 7 

16 De Cnuydt Adrien 13 

17 De Roos Willy 28 

18 Van Den Borre Herman 4 

19 Van Geert Eddy 3 
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Mater,  10° wedstr,  za 8 nov, 19 deeln,  7° plaats. 

 

 
 

Verlies vele seconden door gebruik te groot verzet op kort steil stukje weide 
 

Veldrit LRC in Mater, deelgemeente Oudenaarde en dorpje in de Vlaamse Ardennen. Een pittoreske 

omloop langs weilanden, wegeltjes en akkers op een zeer heuvelachtig en glooiend terrein met 

aankomst op de top van een steile straat. Na een vliegende start, vierde in het veld. Dirk Vens passeert 

me en gaat er vandoor. Met WK Antoine Hooreweghe en ploegmaatje Tony Taelman naderen we BK 

Jean-Luc Rossignol met wie het tot een botsing komt bij het nemen van de korte steile overgang tussen 

twee weiden. Tony en ik moeten van de fiets en de vogels zijn gaan vliegen. Bij de volgende doortocht 

op het kort steil stukje maak ik opnieuw een fout – sta op groot kettingblad - en beland terug met beide 

voeten op de grond. Tony rijdt van me weg. Andre Clemmen zit me verbeten op de hielen, maar kan 

de lastige klant op afstand houden en mijn zevende positie behouden tot op het einde van de wedstrijd.     
 

1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 

2 Vens Dirk (KVV) 19 

3 De Vos Rony 11 

4 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

5 Hooreweghe Antoine (WK-EK) 1 

6 Taelman Tony 2 

7 Hunninck Paul 15 

8 Clemmen Andre 6 

9 Cortals Willy 23 
10 Verzele Noel 21 

11 Deheegher Philippe 9 

12 De Smet Johan 22 

13 Vangeluwe Johny 8 

14 Messager Alain 12 

15 De Regge Willy 14 

16 De Cnuydt Adrien 13 

17 Caeckaert Eddy 29 

18 De Roos Willy 28 

19 Van Den Borre Herman 4 
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Makkegem, 11° wedstr,  zo 11 nov, 17 deeln,  7° plaats. 

 

 
 

Te ontstuimig op kasseihelling, fietsen ipv lopen in modderbocht en verkeerde 

inschatting tegenstrever … 
 

Op deze Sint-Maartensdag, mooie veldrit LRC in Merelbeke-Makkegem, aan de Kinderboerderij  

‟t Bakkershof, een prachtige organisatie van LWU-voorzitter Georges Schepens en zoon Nils. Snelle, 

lastige omloop in een weide, langs straten bergop, maïsveld bergaf en terug in de weide langs een 

delicate modderbocht. Start in reeks E (vanaf 56 j) met 17 renners, beland ik vijfde in het veld. Rudy 

Bloemmen (toekomstig winnaar), VK Dirk Vens en WK Antoine Hooreweghe lopen uit op ploegmaat 

Tony Taelman, BK Jean-Luc Rossignol en mezelf. Rossignol verliest terrein op Tony en mij, maar 

komt terug en rijdt ons gezwind uit het wiel. In de modderbocht kies ik voor te rijden ipv te lopen en 

struikel. Tony rijdt van me weg. Op het einde van de laatste ronde laat ik me verrassen door een 

strijdlustige Andre Clemmen die ik op veilige achterstand waande en verlies zo mijn zesde plaats …  

 
1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 

2 Vens Dirk (KVV) 19 

3 Hooreweghe Antoine (WK-EK) 1 

4 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

5 Taelman Tony 2 

6 Clemmen Andre 6 

7 Hunninck Paul 15 

8 Verzele Noel 21 

9 Cortals Willy 23 

10 De Regge Willy 14 

11 De Smet Johan 22 

12 Vanhoirelbeke Marc 7 

13 Caeckaert Eddy 29 

14 De Cnuydt Adrien 13 

15 Messager Alain 12 

16 De Roos Willy 28 

17 Van Geert Eddy 3 
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Oostrozebeke,  12° wedstr,  za 15 nov, 14 deeln,  4° prijs. 

 

 
 

 

 

Goed gevoel op slijkslagveld resulteert in vierde prijs ! 
 

Ginste, Oostrozebeke, Feest van de Dynastie, loodzware maïsveldrit LRC. Sprint op lange straat, duik 

in modderbad. Weinig fietsen, veel lopen, hoge hartslag, zesde positie. Ploegmaat Tony staat stil, geeft 

op, duwt me naar de vijfde plaats. De Regge Willy als mikpunt, rijd, val, strompel, loop doelbewust 

verder. “Vijfde, zesde is ver achter !”, roept Noël Verzele langs de kant. Minder lopen, vlotter en meer 

fietsen, nader De Regge, neem vierde positie in. De stem van de speeker stimuleert: “Als eerste dame, 

Elke Taelman !”  Nogmaals tegen moddergrond, buiten schot, haal vierde prijs binnen …  

 

 

 

 

 
1 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

( uit Erembodegem ) 

2 De Vos Rony 11 

3 De Clercq Jose 18 

4 Hunninck Paul 15 

5 De Regge Willy 14 

6 Vangeluwe Johny 8 

7 Clemmen Andre 6 

8 Messager Alain 12 

9 Holvoet Franky 26 

10 De Cnuydt Adrien 13 

11 Vanhoirelbeke Marc 7 

12 Van Den Borre Herman 4 

13 Geldhof Roger 17 

OPGAVE 

Taelman Tony 2 
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Roeselare, 13° wedstr,  zo 16 nov, 17 deeln,  6° plaats. 
 

 
 

Werk technische omloop vrij vlot af en behaal zesde prijs. 

 
Op de Internationale dag van de Verdraagzaamheid – verdraagzaamheid kan en moet, ook in 

competitiesport – prachtige cyclocross LRC in Roeselare. Gevarieerde omloop. Alle obstakels vrij 

goed kunnen nemen, ook in het zand. Vijf renners zijn niet te houden. Zit een ronde lang, in zevende 

positie, in het wiel van Eddy Van Geert tot hij op de modderige kronkelende bulten een foutje maakt 

waarna hij veel terrein verliest. Heel alleen verder, maar niet lang, want Willy Cortals nadert sterk 

vanuit de achtergrond. Plooi mij in twee (gezegde van Rudy Bloemmen), vooral in het technisch 

bosveldwerk en kan mijn zesde plaats vrijwaren.       

 
1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 

2 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

3 Hooreweghe Antoine (WK-EK) 1 

4 Vens Dirk (KVV) 19 

5 Taelman Tony 2 

6 Hunninck Paul 15 

7 Cortals Willy 23 

8 Van Geert Eddy 3 

9 Verzele Noel 21 

10 Clemmen Andre 6 

11 Messager Alain 12 

12 Caeckaert Eddy 29 

13 Vangeluwe Johny 8 

14 De Smet Johan 22 

15 De Cnuydt Adrien 13 

16 Vanhoirelbeke Marc 7 

17 Van Den Borre Herman 4 
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Emelgem, 14° wedstr,  za 22 nov, 20 deeln,  6° plaats. 

 

 
 

Kan met de besten niet mee, maar houd de rest op veilige afstand … 

 
Mooie veldrit LRC in Emelgem, deelgemeente Izegem, aan het kanaal dat Roeselare met de Leie 

verbindt. Een snelle, bijna droge  omloop met afwisselend rechte stroken, kronkelende op en neer 

gaande boswegeltjes, diepe grachten en hoge taluds. Zesde in het veld. Lopend modderige, diepe 

gracht en steile talud genomen, daar waar de besten op de fiets bleven. Per ongeluk door een lint 

gereden ipv rechts af te draaien. Ik geraak achter, maar mijn zesde positie succesvol verdedigd, eerst 

tegen de prikjes van dokter Philippe Deheegher, dan tegen wereldkampioen Antoine Hooreweghe die 

eerder opgehouden werd door stuurbreuk en me nu inhaalt. We rijden samen een rondje. Als 

Hooreweghe in de vooraatste ronde valt bij het nemen van een bochtje, kom ik met hem in botsing, 

maar geraak snel terug vooruit, laat mijn tegenstrever voorgoed achter en kan de zesde prijs 

binnenhalen.          
 

1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 

2 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

3 De Vos Rony 11 

4 Taelman Tony 2 

5 Vens Dirk (KVV) 19 

6 Hunninck Paul 15 

7 Hooreweghe Antoine (WK-EK) 1 

8 Deheegher Philippe 9 

9 Cortals Willy 23 

10 Clemmen Andre 6 

11 Verzele Noel 21 

12 Holvoet Franky 26 

13 De Smet Johan 22 

14 Messager Alain 12 

15 Caeckaert Eddy 29 

16 De Cnuydt Adrien 13 

17 Vanhoirelbeke Marc 7 

18 Maroy Jacques 10 

19 Geldhof Roger 17 

20 Van Den Borre Herman 4 
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Moorslede, 15° wedstr,  zo 23 nov,  15 deeln,  5° plaats. 

 

 
 

Spannende emotionele koers met drie valpartijen. 
 

Prachtige organisatie cyclo-cross LRC in Moorslede, gemeente gelegen in de driehoek Roeselare-

Kortrijk-Ieper, rond het sportcentrum, op een vlot rijdende omloop die tegelijk behoorlijk lastig was 

omwille van de steile straat naar de aankomst, de vele taluds en bochten, de balkjes en de lange 

zandstrook. Van derde positie in het veld al vlug afgezakt naar de vijfde. Achter mij een jagende Willy 

Cortals en Andre Clemmen.  

Drie ongelukjes, een slippertje in een bocht op een aarden wegeltje, een duik in de zandbank en een 

botsing met Mario Lammens (BK hogere reeks) waarbij ik over kop ging én in het lint verstrikt 

geraakte. Deze haperingen hebben de strijdlust van de op mijn hielen zittende Willy Cortals wellicht 

sterk aangewakkerd want hij was al tot op 20 m genaderd. Op de eerstvolgende flauwe hellingen in het 

bonenveld kon ik met enkele sprintjes mijn vijfde positie terug verankeren en ze vasthouden tot aan de 

eindstreep. Wat een spannende koers, vol emotie, met fijne ondersteuning van Cycling Team Taelman 

en gevolgd door overheerlijke desserthapjes aangeboden door Hildegarde Smouts (ploegleiding) 

en Katrien Demerie ! 

 
1 Bloemen Rudy 20 

( uit Herselt ) 

2 Vens Dirk (KVV) 19 

3 Rossignol Jean-Luc (KVB) 16 

4 Taelman Tony 2 

5 Hunninck Paul 15 

6 Cortals Willy 23 

7 Clemmen Andre 6 

8 Messager Alain 12 

9 De Regge Willy 14 

10 Vanhoirelbeke Marc 7 

11 De Cnuydt Adrien 13 

12 Maroy Jacques 10 

13 Van Geert Eddy 3 

14 Geldhof Roger 17 

15 Van Den Borre Herman 4 

 

 

 

https://www.facebook.com/hildegardesmouts
https://www.facebook.com/katrien.demerie
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Belgisch Kampioenschap Aalter, 16° wedstr,  zo 30 nov,  22 deeln,  8° plaats. 

 

 
 

Voor een trage start en te lang uitrusten in het wiel, twee plaatsen betaald. 
 

Belgisch Kampioenschap cyclo-cross LRC aan het Sportcentrum van Aalter. Afscheidskoers van de 

inrichter, de 62-jarige wereldkampioen Antoine Hooreweghe, na 44 jaar veldrijden. Snelle vlakke 

omloop met weinig bochten, 2 bruggen en 2 loopstroken over balken. Pas als twaalfde in het veld. Nog 

voor het einde van de eerste ronde, drie renners voorbijgestoken. Sterk terugkomende Andre Clemmen 

steekt me voorbij in de voorlaatste ronde. Ik blijf in zijn wiel en we passeren ploegmaat Tony Taelman 

die een mindere dag beleeft. Op een moeilijk voorbij te steken strook (single track), rijdt Clemmen vlot 

voorbij drie dames terwijl ik blijf haperen. Mijn twee foutjes – slechte start en te lang in het wiel 

gebleven van Clemmen – kosten me twee plaatsen, want José De Clerq kon ik ook nog inhalen. Behaal 

achtste prijs in deze mooie wedstrijd met veel volk en sfeer.   

 
1 Bloemen Rudy (KVB) 20 

( uit Herselt ) 

2 Vens Dirk (KVV) 19 

3 Hooreweghe Antoine (WK-EK) 1 

4 Rossignol Jean-Luc 16 

5 Cobbaut Eddy 5 

6 De Clercq Jose 18 

7 Clemmen Andre 6 

8 Hunninck Paul 15 

9 Martens Johan 24 

10 Taelman Tony 2 

11 Deheegher Philippe 9 

12 Caeckaert Eddy 29 

13 Dessein Pol 25 

14 Vanhoirelbeke Marc 7 

15 Holvoet Franky 26 

16 Cortals Willy 23 

17 Messager Alain 12 

18 De Cnuydt Adrien 13 

19 De Smet Johan 22 

20 Van Geert Eddy 3 

21 De Roos Willy 28 

22 Van Den Borre Herman 4 
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Oostkamp, 17° wedstr,  zo 7 dec, 14 deeln,  8° plaats. 

 

 
 

Met explosiviteit en kracht afgebot, verlies van 4 plaatsen op mooie omloop. 
 
In Oostkamp, ten zuiden van Brugge, aan het Sportcentrum " De Valkaart", deelgenomen aan mijn 17de veldrit LRC van 

het seizoen '14-'15 op een zeer mooie, snelle, vlakke omloop met weinig bochten, een beetje vettig maar goed berijdbaar en 

bijna overal voldoende breed zodanig dat renners elkaar konden passeren. Als obstakels, drie op elkaar volgende balkjes, 4 

gemakkelijk te nemen aarden bulten, 2 zandstroken, 3 kleine bruggen en 1 grotere. Vierde in het veld, doch aan de drie 
balkjes door fietsverkeersopstopping, naar de negende positie gedrongen. De schade kunnen beperken door 2 plaatsjes op te 

schuiven. De drie renners voor mij, die anders in elke wedstrijd achter mij eindigen, heb ik niet meer kunnen inhalen. 

Bovendien steekt een steeds verbazende Andre Clemmen me voorbij. Ondanks het volste vertrouwen dat ik overhield na de 

verkenning van zaterdag, waarbij ploegmaatje Jean Vanhaeverbeke me met nuttige tips met succes over de balkjes heeft 

leren rijden en ik telkens fietsend door de zandstroken vloog, ontbrak het me zondag aan kracht, explosiviteit en een beetje 

geluk. Achtergelaten in achtste positie, deint mijn achterstand hoe langer hoe meer uit, tot, in de laatste ronde, de 66-

jarige Alain Messager Messager, LRC-voorzitter, me inhaalt en voorbijsteekt. Over de balkjes fietsend laat ik Messager 

terug achter mij en bereik als achtste de eindstreep. Nadien, met teamleden, gezellig in de regen, gesupporterd voor andere 

CTT 'ers die deelnamen aan de laatste twee koersen en onder deskundige leiding van ploegmaat Christ Christiaens een 

therapeutische groepsknuffel uitgevoerd om alle zorgen en gepieker te neutraliseren ... 
 

1 Bloemen Rudy (KVB) 20 

( uit Herselt ) 

2 Rossignol Jean-Luc 16 

3 Taelman Tony 2 

4 Cortals Willy 23 

5 Dessein Pol 25 

6 Deheegher Philippe 9 

7 Clemmen Andre 6 
8 Hunninck Paul 15 

9 Messager Alain 12 

10 Vanhoirelbeke Marc 7 

11 De Cnuydt Adrien 13 

12 Caeckaert Eddy 29 

13 Van Geert Eddy 3 

14 Van Den Borre Herman 4 
 

 

 

https://www.facebook.com/jean.vanhaeverbeke
https://www.facebook.com/profile.php?id=1406745022
https://www.facebook.com/christ.christiaens


 22 

Wortegem-Petegem,  18° wedstr,  zo 14 december, 19 deeln,  12° plaats. 

 

 
 

Goede (3
de

) start en zwaar geschut (29er Mtb met zwaar profiel banden) hebben 

niet gebaat. 

 
Veldrit LRC in Wortegem, bij Oudenaarde, tussen Schelde en Leie. Toen ik op de parking mijn fiets eventjes tegen een 

vrachtwagen had geplaatst, werd ik bijna vermoord door een trucker. Lastige, modderige omloop op twee boven elkaar 

gelegen glooiende weilanden, gescheiden door een steile straat. Gestart als derde in het veld met 29er MTB, voorzien van 

breed en grof bandenprofiel (Mountain King 2.2). Al vlug bleek dat ik hiermee geen voordeel zou halen, want mijn MTB 

werd, als bij sneeuwbaleffect, toegemetst met modder en gras en de ene renner na de andere stak me voorbij tot ik in 14de 

positie strandde. Door een aanrijding van Andre Clemmen een snijwonde boven de linker buitenenkel opgelopen. Françoise 

had me van ver al wanhopig zien baggeren en stond klaar met de Ridley crossfiets voor de wissel. Helaas, de strijd was 

gestreden. Ik kon nog twee plaatsen goedmaken en een 12de prijs binnenhalen. Nadien echter de moral terug opgekrikt met 

een hapje en een drankje aangeboden door jarige ploegmaat Jean Vanhaeverbeke en zijn echtgenote-ploegmaatje Evelien 

Taillieu in een gezellig onderonsje met Cycling Team Taelman. 
 
1 Rossignol Jean-Luc 16 

( uit Erembodegem ) 

2 Bloemen Rudy (KVB) 20 

3 Deheegher Philippe 9 

4 De Clercq Jose 18 

5 Cortals Willy 23 

6 Martens Johan 24 

7 Taelman Tony 2 

8 Verzele Noel 21 

9 Clemmen Andre 6 

10 Holvoet Franky 26 

11 Caeckaert Eddy 29 

12 Hunninck Paul 15 

13 Vanhoirelbeke Marc 7 

14 De Smet Johan 22 

15 De Cnuydt Adrien 13 

16 De Roos Willy 28 

17 Van Geert Eddy 3 

18 Van Den Borre Herman 4 

(NIET GESTART) 

X Messager Alain 12 

 

https://www.facebook.com/jean.vanhaeverbeke
https://www.facebook.com/evi.taillieu
https://www.facebook.com/evi.taillieu
https://www.facebook.com/pages/Cycling-Team-Taelman/307812782489
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Sint-Eloois-Winkel, 19° wedstr,  zo 20 dec, reeks E,  11 deeln,  3° plaats. 
 

 

 
 

 

 

Derde prijs in cross zonder obstakels, met nieuwe tubes en goede benen. 
 

 
 

 

Negentiende veldrit LRC in Sint-Eloois-Winkel, gelegen tussen Kortrijk en Roeselare op een kleine 

vlakke weideomloop zonder enig obstakel, ogenschijnlijk gemakkelijk, maar omwille van de drassige 

bochten, behoorlijk zwaar. Met drie  nemen we direct een grote voorsprong. Schuif naar de tweede 

positie en kan enkele ronden handhaven. In het slijk van één van die delicate bochten neem ik een 

zijdelingse duik. In de laatste ronde wissel ik nog van fiets en steekt Jean-Luc Rossignol, eerder 

opgehouden wegens materiaalpech, me voorbij. Kan een mooie derde prijs behalen.  

 
 

 

 

1 Bloemen Rudy (KVB) 20 

( uit Herselt ) 

2 Rossignol Jean-Luc 16 

3 Hunninck Paul 15 

4 Taelman Tony 2 

5 Clemmen Andre 6 

6 Deheegher Philippe 9 

7 Cortals Willy 23 

8 Verzele Noel 21 

9 Maroy Jacques 10 

10 Messager Alain 12 

11 Caeckaert Eddy 29 
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Laarne,  20° wedstr,  vr 26 dec, 15 deeln, 7de plaats. 

 

 
 

Losgekomen Dugast en 2 valpartijen weerhouden me van een 5° plaats    
 
 
Tweede Kerstdag, veldrit LRC in Laarne, ten Oosten van Gent in het mooiste dorpje van het Bloemenland. 
Kronkelende omloop op hellend, modderig en stekelig maïsveld waarin ik, na een vliegende start, als 
vierde land. Eerste hapering in een drassige bocht die ik rijdend wil nemen terwijl andere renners van de 
fiets springen. Johan Martens steekt me voorbij. Tweede oponthoud als gevolg van stuurfout waardoor ik 
in doornige struiken terechtkom en Willy Cortals zie voorbijrijden. Terwijl ik op één van de hellingen stevig 
doortrek, voel ik de voorste tube loskomen. Dankzij teamleden CT Taelman kan ik vlug een fietswissel 
uitvoeren. Even later word ik overmeesterd door een slippartij en in de modder gesmakt. Hierbij voel ik een 
snijwondje prikken op mijn rechter scheenbeen. Noël Verzele slaagt erin me voorbij te steken maar ik laat 
niet betijen en haal hem terug. Behaal, na al deze netelige avonturen, een zevende plaats. 
 

 

1 Bloemen Rudy (KVB) 20 

( uit Herselt ) 

2 Rossignol Jean-Luc 16 

3 De Vos Rony 11 

4 Taelman Tony 2 

5 Martens Johan 24 

6 Cortals Willy 23 

7 Hunninck Paul 15 

8 Verzele Noel 21 

9 Clemmen Andre 6 

10 Caeckaert Eddy 29 

11 De Smet Johan 22 

12 Messager Alain 12 

13 Van Geert Eddy 3 

14 De Roos Willy 28 

15 Van Den Borre Herman 4 
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Wereldkampioenschap Diksmuide, 21° wedstr,  zo 28 dec, 12 deeln, 9de plaats. 
 

 
 

Twee valpartijen en botsing tegen boom zorgen voor chaos. 

 
Diksmuide, in de Westhoek aan de IJzer, Wereldkampioenschappen Veldrijden LRC, reeks E met 

renners vanaf 56 jaar. De licht bevroren omloop, aan het voetbalveld, met vele bochten, aarden bulten 

en 2 balkjes, wordt, naarmate zonnestralen en renners hun werk doen, hoe langer hoe minder 

berijdbaar. In de eerste ronde glijdt mijn voorwiel uit en kom ik ten val. Een ronde later, na een tweede 

kennismaking met de half bevroren drassige grond, rijd ik in tiende positie. In de voorlaatste ronde 

bots ik tegen een boom die aan de voet van een afdaling staat en wordt overreden door Eddy Cackaert. 

Met verwondingen aan de linkerknie, het achterwiel zwaar beschadigd, overmand door een emotionele 

bui waarbij tranen in mijn ogen springen, loop ik op automatische piloot, met de verhakkelde fiets op 

mijn schouder, verder tot de materiaalpost . Françoise geeft me een andere fiets en werk het laatste 

rondje gelaten af. Ploegmaatje Tony Taelman behaalt brons op zijn verjaardag en trakteert met 

zelfgemaakte taart à la Jeroen Meus. 
 
 

 
1 Bloemen Rudy (WK-KVB) 20 

( uit Herselt ) 

2 Rossignol Jean-Luc 16 

3 Deheegher Philippe 9 

4 Martens Johan 24 

5 Taelman Tony 2 

6 Clemmen Andre 6 

7 Verzele Noel 21 

8 Caeckaert Eddy 29 

9 Hunninck Paul 15 

10 Maroy Jacques 10 

11 Messager Alain 12 

12 Van Den Borre Herman 4 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tony.taelman.7
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Staden, 22° wedstr,  za 3 januari, 14 deelnemers, 8ste plaats. 
 

 
 

In de eerste cross van het Nieuwe Jaar met modder, regen en kou kon het enkele 

plaatsen beter. 
 

Eerste LRC-veldrit van het Nieuwe Jaar, in Staden, tussen Diksmuide en Roeselare, op een vlakke 

omloop zonder hindernissen, met niet weinig verharde stroken, over een stukje weide en in een bosje 

met slijkerige bochtige wegeltjes. Het heeft uren onophoudend geregend en bij de start heeft het de 

neiging om op te houden. Ik rijd zevende in het veld. Kan me weinig bekommeren om deze positie 

want heb al mijn aandacht nodig om zonder haperingen of ongelukjes tussen de bomen te slalommen 

en af en toe van de fiets te springen om in de dikste modderstroken te lopen. In de laatste ronde steekt 

Noël Verzele me nog voorbij en zit Willy Cortals me kort op de hielen. Behaal achtste prijs.       

 
 

1 Rossignol Jean-Luc 16 

( uit Erembodegem ) 

2 Taelman Tony 2 

3 Bloemen Rudy (WK-KVB) 20 

4 Clemmen Andre 6 

5 Verzele Noel 21 

6 Deheegher Philippe 9 

7 Martens Johan 24 

8 Hunninck Paul 15 

9 Dessein Pol 25 

10 Cortals Willy 23 

11 Messager Alain 12 

12 Caeckaert Eddy 29 

13 De Cnuydt Adrien 13 

14 Van Den Borre Herman 4 
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Boekhoute,  23° wedstr,  za 10 jan, 19 deeln, 4de plaats. 
 

 
 

Mooi vierde met steun ploegmaat en na schermutseling met sterke Martens   
 

Za 10 jan, Boekhoute, vissersdorp zonder haven, deelgemeente Assenede, tegen de grens met 

Nederland, veldrit LRC, mooie weideomloop met 2 balkjes, 3 bruggen, een zandbank en een aarden 

berm. Dankzij de doorlaatbare Meetjeslandse polderbodem, goed berijdbaar, ondanks zware regenval 

van de laatste dagen. Start laatste wedstrijd in mijn vijftiger jaren met 19 E-renners (vanaf 56 j). Van in 

het begin scheiden zich twee renners af. Zit in een achtervolgend groepje van vier met Jean-Luc 

Rossignol die ongewoon snel afhaakt. Koers speelt zich nu af samen met Johan Martens en ploegmaat 

Tony Taelman. Na een hapering op de aarden bult moet ik 50 m goedmaken. Ga, gesteund door Tony, 

tot tweemaal toe over tot de aanval, maar Martens kan steeds terugkomen. In de laatste 200 m, bekoop 

ik mijn inspanning, moet Johan Martens laten gaan en word vierde. 
 

1 Bloemen Rudy (WK-KVB) 20 

( uit Herselt ) 

2 De Scheemaeker Roland 79 

3 Martens Johan 24 

4 Hunninck Paul 15 

5 Taelman Tony 2 

6 Cogge Marc 150 

7 Rossignol Jean-Luc 16 

8 Verzele Noel 21 

9 Cortals Willy 23 

10 Dessein Pol 25 

11 Clemmen Andre 6 

12 Messager Alain 12 

13 De Smet Johan 22 

14 De Cnuydt Adrien 13 

15 Holvoet Franky 26 

16 Van Hecke Etienne 77 

17 De Bleecker Luc 78 

18 Van Geert Eddy 3 

19 Van Den Borre Herman 4 
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 Maldegem, 24° wedstr,  zo 18 jan, 6 deeln, 8ste plaats. 
 

 
 

 

 

Slechte start kost mij een paar plaatsen   
 

Adegem, deelgemeente Maldegem, in het Meetjesland, niet zo ver van Brugge, prachtige cyclo-cross 

LRC georganiseerd door Mario Lammens. Regen, smeltende sneeuw, 3° C. Zware omloop met straat, 

bochtige drassige wegeltjes met veel lopen, balkjes, trappen, zandstroken en aarden bermen. Start elfde 

in het veld. Drie renners kunnen voorbijsteken en achtste geëindigd.  
 
 
1 De Scheemaeker Roland 77 

( uit Bassevelde ) 

2 Bloemen Rudy (WK-KVB) 20 

3 Rossignol Jean-Luc 16 

4 Cortals Willy 23 

5 Martens Johan 24 

6 De Clercq Jose 18 

7 Deheegher Philippe 9 

8 Hunninck Paul 15 

9 Cogge Marc 79 

10 Taelman Tony 2 

11 Verzele Noel 21 

12 Clemmen Andre 6 

13 Messager Alain 12 

14 De Cnuydt Adrien 13 

15 ? ? ? 49 

16 Van Den Borre Herman 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mario.lammens
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Dikkebus, 25° wedstr,  za 24 jan, 13 deeln, 3° plaats. 
 

 
 

 

Mooi derde op biljartvlakke omloop met lange stroken. 
 
 

Veldrit LRC in Ieper, Dikkebus, een stil dorpje In Flanders Fields, op een biljartvlakke omloop op en 

rond het plaatselijk voetbalveld. Na de start op een 100 m lange asfaltweg, rijd ik in vierde positie, 20 

m achter Marc Cogge. De snelle koers loopt verder op lange rechte stroken langs het speelveld en 

vooraleer de omloop glibberige lussen in het gras en in een bosje tekent, slaag ik erin Cogge voorbij te 

steken en voorgoed achter te laten. Ondertussen, rukt, Johan Martens achter mij dreigend op. Ik maak 

gebruik van de mooie lange stroken om snelheid te maken en ook Martens definitief buiten schot te 

houden. Zo behaal ik een mooie derde plaats. In het algemeen zou ik mijn start graag verbeteren. 

Alvorens in mijn tweede pedaal te klikken zijn er al enkele weg. Mentaal is er een lichte aarzeling, 

gebrek aan durf, om 100 % voluit te gaan. Van in het begin kunnen aanpikken bij de eersten, vastbijten 

in het wiel van een betere maakt een enorm verschil ...   
 
 
1 Rossignol Jean-Luc 16 

( uit Erembodegem ) 

2 Taelman Tony 2 

3 Hunninck Paul 15 

4 Martens Johan 24 

5 Verzele Noel 21 

6 Cogge Marc 79 

7 Clemmen Andre 6 

8 Caeckaert Eddy 29 

9 Deheegher Philippe 9 

10 De Cnuydt Adrien 13 

11 Vanhoirelbeke Marc 7 

12 Messager Alain 12 

13 Van Den Borre Herman 4 
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Europees Kampioenschap, Hellemmes, 26° wedstr,  zo 1 febr, 15 deeln, 7de plaats. 

 

 
 

Minder goede start, val en hapering in zandstrook kosten mij 3 plaatsen. 
 

Europees KampioenschapVeldrijden LRC, reeks E (vanaf 56 j), Hellem, deelgemeente Rijsel. Het is 

2,5 ° C met hevige regen tot net voor mijn minder goede start op een 100 m lange asfaltstrook. Draai 

naar rechts, zit in zesde positie slalomwerk te verrichten in een bosje en wordt in de smalle glibberige 

wegeltjes opgehouden door Noël Verzele en Marc Cogge die een gaatje laten vallen op de drie 

koplopers waaronder ploegmaatje Tony Taelman. Nog voor de aarden bulten ruk ik op naar de vierde 

plaats, maar verlies helaas terug mijn mooie positie wanneer ik in de zandstrook struikel, ten val kom 

en lijdzaam moet toezien hoe Verzele, Cogge en ondertussen ook José De Clercq en Philippe 

Deheegher één voor één, ongenadig voorbijschuiven. Terug opgeladen, steek ik Cogge voorbij, nader 

tot in het wiel van de Deheegher, laat even betijen en passeer hem dan eveneens. Doch bij de volgende 

doortocht van de zandstrook gebeurt er terug een hapering en Deheegher is nu ribbedebie. Kom als 

zevende over de meet. Alles wel beschouwd, kosten mijn te trage start, val en oponthoud in de 

zandstrook mij drie plaatsen. Dit scenario heeft zich in de voorbije 26 crossen LRC al menig maal 

herhaald.             
 
1 Bloemen Rudy (WK-KVB-EK) 20 

( uit Herselt ) 

2 Rossignol Jean-Luc 16 

3 Taelman Tony 2 

4 Verzele Noel 21 

5 De Clercq Jose 18 

6 Deheegher Philippe 9 

7 Hunninck Paul 15 

8 Clemmen Andre 6 

9 Cogge Marc 79 

10 Martens Johan 24 

11 Caeckaert Eddy 29 

12 Messager Alain 12 

13 De Cnuydt Adrien 13 

14 Vanhoirelbeke Marc 7 

15 Van Den Borre Herman 4 
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Ardooie,  27° wedstr,  zo 8 febr, 15 deeln, 4de plaats. 

 

 
 

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 



 32 

 

 

Outrijve, 28° wedstr,  za 14 febr, 14 deeln, 9de plaats. 
 

 
 

 

Achterversnellingsapparaatbreuk weerhoudt mij van mooie top vijf. 
 

 

Outrijve, deelgemeente Avelgem, vredig dorpje aan de Schelde waar drie provincies samenkomen. 

Achtentwintigste en laatste veldrit LRC op een heel speciale omloop met niet weinig verharding, veel 

modderweg met waterplassen en een verzopen weide waar zelfs gewoon stappen moeilijk was. Na de 

startsprint op 200 m asfalt, tweede op de slijkweg achter Jean-Luc Rossignol wiens wiel ik niet durfde 

houden. Twee ronden later, toen nog comfortabel genesteld in vierde positie, brak mijn 

achterversnellingsapparaat en liep, de fiets geschouderd, 600 m verder om van rijwiel te wisselen. 

Ondertussen waren menig renners mij voorbijgefietst en zag ik met lichte spijt een mooie vierde of 

misschien wel derde plaats aan mij voorbijgaan … 

 
1 Bloemen Rudy (WK-KVB-EK) 20 

( uit Herselt ) 

2 De Clercq Jose 18 

3 Rossignol Jean-Luc 16 

4 Cortals Willy 23 

5 Taelman Tony 2 

6 Deheegher Philippe 9 

7 Clemmen Andre 6 

8 Verzele Noel 21 

9 Hunninck Paul 15 

10 Caeckaert Eddy 29 

11 De Smet Johan 22 

12 De Cnuydt Adrien 13 

13 Van Den Borre Herman 4 

OPGAVE 

Van Geert Eddy 3 
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Algemeen klassement 
 
 

 
 

 

 



 34 

Nabeschouwingen. 

 

De rode draad doorheen dit veldseizoen is EMOTIE geweest. De koers is zoals het 

dagelijks leven, met zijn tegenstellingen van vreugde en pijn, euforie en frustratie, 

gedrevenheid en moedeloosheid, mildheid en boosheid, … 

Zoals in het dagelijks bestaan, zijn we, ook in de cross, een deel van het geheel.  

Of  we het zien of niet, we kunnen niet verder zonder het geheel.   

 

 

 

 
Ben je pink, green, dik, dun, groot of klein, 

Het is reuze bij Cycling Team Taelman te zijn. 
 
 

Bij Hildegarde en Tony voelen we ons heerlijk thuis, 
Zij zorgen voor alles, stil en zonder enig gedruis. 

 
 

 
 

 
Hildegarde  maakt foto’s en gebak, regelt kledij en administratie, 

Terwijl Tony als de beste crosst, de afwas doet en de reparatie. 
 
 

Maar kan je goed of slecht rijden, ben je uitgerust of moe, 
Maakt niet uit, wij dragen elkaar steeds een warm hart toe. 

https://www.facebook.com/pages/Cycling-Team-Taelman/307812782489

