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gan. Sophie steunt mij volledig; en ik
durf zelfs zeggen dat ik door haar
opnieuw koers. Als ik haar vroeger
had leren kennen, was ik misschien
zelfs nooit gestopt. Je weet natuur-
lijk nooit wat er je kan overkomen. Ik
heb bij de jeugd nog samengereden
met wijlen Wouter Weylandt. Het kan
zo rap verkeren, dat ik toch tevreden
moet zijn met het leventje dat ik nu
heb."
O.B.: Zie je in zoontje Maddox een
toekomstig wielrenner?
B.V.: "Ik ga hem dat nooit opdringen.
Ik weet wat je voor dat leven moet
opgeven. Terwijl je vrienden uitgaan
moet jij thuis rusten voor de volgen-
de wedstrijd. Als hij zelf op een dag
zegt dat hij wil koersen, zal ik hem
steunen en helpen waar ik kan. Ik
zou liever zien dat hij geniet van zijn
leven. Ik heb zelf geprofiteerd van
'mijn jeugd en dat ging niet samen
met koersen. Als ik zou kunnen her-
beginnen, zou ik meer op het wiel-
rerinen zetten, en mij veel beter ver-
zorgen. Eigenlijk heb ik nooit alles
voor de fiets gedaan. Als ik nu zie dat
ik op het niveau van de WAaD mooie
prestaties lever, had ik destijds meer
moeite kunnen doen. Want de WAaD
valt echt niet te onderschatten."
O.B.: Welke ambities koester je
voor volgend seizoen?
B.V.: "Mijn kampioenentrui geef ik
echt niet zomaar af. Volgend jaar ver-
dedig ik de driekleur voor 200 pro-
cent. De club heeft mij een'spectale
trainingsuitrusting gegeven, zodat ik

, altijd met de mooie kleuren kan rond-
rijden. Als ik eeR mindere dag heb, .
sleurt die trui me er wel doorheen.
Met die trui kan ik me niet verstop-
pen, dus moet ik er altijd voor gaan.
Ik ben trots op mijn trui en wil in elke
koers bewijzen waarom ik hem heb.
Dit jaar was ik trouwens net te laat
voor het WK. Volgend jaar is dat mijn
grote doel naast het BK." XDN

Bart Velghe uit Merelbeke is Belgisch Kampioen

De wegenarbeider van de ge-
meente Merelbeke is een gelukkig
man. Bart Velghe verraste dit sei-
zoen door bij zijn comeback onm-
iddellijk Belgisch Kampioel! te
worden. Volgend seizoen gaat hij
ook voor de wereldtitel.

De Beiaard: Wanneer kreeg je de
wielermicrobe te pakkel'!?
Bart Velg he: "Ik begon te koersen
bij de nieuwelingen, maar dat ging
helemaal niet vlot. De eerste weken
kon ik zelfs mijn wedstrijden niet uit-
rijden. Het tweede jaar won ik wel een
drietal koersen. Jammer dat ik nooit
een echte sprinter was, want dan had
ik makkelijk per seizoen vijftien tot
.twintig koersen gewonnen. Bij de eli-
tes zonder contract begon ik eigen-
lijk kermiskoersen te rijden. Uitein-
delijk kreeg ik de kans om bij prof-
ploeg Asfra te tekenen. Die wilde ik
niei laten liggen, maar het draaide'
anders uit."
O.B.: Wat liep er mis? .
B.V.: "Het eerste jaar verliep goed,
die ploeg leek echt professioneel.
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Het tweede seizoen waren er echter
financiële problemen. We' werden
niet betaald en ik had er genoeg van.
Ze gedroegen zich als de zon die
over de hele wereld scheen, maar
daar kwam niets van in huis. Ik wilde
bij de liefhebbers voor het plezier
gaan koersen; maar dat kwam er ook
niet van. Zo heb ik vier jaar helemaal
niets gedaan. Daar heb ik nu spijt
van, omdat ik heel veel moeite heb
moeten doen om terug te komen."
O.B.: Hoe kwam het tot een come-
back?
B.V.: "Voor mijn vrouw ging ik een
fiets kopen, en ik kocht mezelf er ook
een. Na een tijdje kreeg ik de smaak
te pakken en kwam ik op een rede-
lijk niveau. Dit ja(;!f reed ik dan eerst
individueel en' daarna mocht ik als
gastrenner mee bij Cycling Team

'Onderschat
de WAOD niet,"

Grillhuisje. Ploegleider daar was Tom
Joons, een oude vriend van vroeger.
Met hem ben ik naar een liefheb-
berskoers in Nederland geweest en
ik reed de hele dag in de aanval. En-
kele weken later werd ik derde in
Semmerzake, en toen ben ik als
vaste renner in de ploeg 'gekomen."
O.B.: Dan word je meteen Belgisch

'Kampioen bij de WAOO?
B.V.: "Toen ik net bij Grillhuisje was,
vertelde Tom me dat het kampioen-
schap in Nazareth zou plaatsvinden.
Ik groeide op in Gavere, dus is dat
wel iets speciaals. We-besloten met-
een om daar naartoe te leven, Eerst
werd ik nog derde op het Open Kam-
pioenschap, en dan bleek wel dat ik
bij de favarieten was voor het natio-
nale kampioenschap. Op 17 sep-
tember, de dag van het kampioen-
schap, wist ik al dat ik in de buurt van
het podium zou eindigen. Uiteindelijk
reed ik weg en kwam alleen aan. Dat
betekent wel wat. Oe druk was weg, .

, en daarna won ik in Ertvelde nog een
koersje, waardoor ik wel op een schit-
terend seizoen mag terugblikken.

_Onderschat vooral de WAOD (Wie-
lerbond voor Aangesloten Openba-
re DieIJsten, n.v.d.r.) niet! Bij de eli-
tes zonder contract reed ikna een
blessure bij de WAOD, en ik keek er
toen op neer. Die tijd is niet meer, hier
gaat het er ook stevig aan toe. Het
verschil zit hem in het aantal kilo-
meters."
D,B.: Valt de koers te combineren
met het dagelijkse leven?
B.V.: "Ik ben wegenarbeider bij de
gemeente Merelbeke, iets wat ik al-
tijd graag heb gedaan heb. Als prof
heb ik twee jaar loopbaanonderbre-
king genomen. Ik train enkele keren
per week en kan makkelijk verlof
nemen om tijdens de week te koer-
sen. Nu woon ik samen met mijn
vriendin Sophie met wie ik twee
mooie kinäjes heb, Maddox en Mor-


