
KWARTEEUW WAOD IN BEVEREN  

 
De jubilarissen en genodigden voor het kasteel Cortewalle. 

  
In het kasteel Cortewalle vierde de WAOD Beveren het 25-jarig bestaan. Gedurende al die 
jaren stond de plaatselijke afdeling van deze wielerbond in voor de organisaties van 
wielerwedstrijden in de gemeente Beveren. Het bestuur aangevoerd door voorzitter Linda De 
Rudder, werd ontvangen door schepen van sport Dirk Van Esbroeck. De verwelkoming 
gebeurde door de Beverse belleman Roland en zijn gade Christel. 
 

 
Het bestuur van de WAOD in de Verlatzaal van Cortewalle. Vooraan rechts  

Nationaal WAOD-voorzitter Rik Vandeputte. 
  
Aanvankelijk werd de WAOD op gang gebracht door wijlen Marco Smet maar nadien nam Linda 
De Rudder de afdeling over nadat ze zelf nog koerste en het Kampioenschap der Beide 
Vlaanderen WAOD had gewonnen. De huidige WAOD-voorzitter, Rik Vandeputte uit Zottegem, 
sprak een gelegenheidswoord uit en wees er op hoe destijds WAOD-stichter Fons Verbraeken 
had geprobeerd om de Beverse afdeling lid te laten worden in de gemeentelijke sportraad. Wat 
ook lukte. 



Voorzitter Vandeputte dankt het gemeentebestuur dat de afdeling ook subsidies toekent. Linda 
De Rudder zette volgens hem de WAOD op de kaart in het Waasland en meer bepaald in 

Beveren. 

 
Linda De Rudder ontvangt de trofee van de gemeente uit handen van  

Sportschepen van Esbroeck. 
  
Schepen van Esbroeck had het over de goede samenwerking van de WAOD met het 
gemeentebestuur. Hij zag deze liefhebbersbond als een aanvulling op de K.B.W.B. waarvan 
CHW de vertegenwoordiger is. WAOD was er volgens de schepen voor de liefhebbers van de 
fiets, die graag een koers rijden. De wedstrijden hebben interesse uit gans het Waasland. 

“Beveren investeert veel in de Wielersport”, benadrukte Van Esbroeck. 
Hij verwees naar de wielerpiste die er gekomen is om de sport te ondersteunen. Hij deed dan 
ook een oproep tot het team van Linda De Rudder om verder te doen met de organisaties. Hij 

vond dat het iets was om te koesteren. 

 
De schepen hield een toespraak waarin hij lof zond naar de organisatoren van  
de WAOD-wielerwedstrijden in de gemeente. De Belleman Roland en zijn dame  

waren de eregasten. 
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