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“Wie denkt dat vrouwen niet snel kunnen fietsen, vergist zich lelijk”
Hoogstraatse
Wielertoeristen
organiseren
dertigste
veldtoertocht
Hoogstraatse
Wielertoeristen

Ongeveer een derde van de exact
honderd leden van de Hoogstraatse Wielertoeristen (HWT) is een
vrouw. En dat weerspiegelt zich
ook in het bestuur van de vereniging. “Het aantal vrouwen op de
fiets stijgt gestaag”, zegt woordvoerder Jef Vandenbergh (64).
“En wie denkt dat zij niet snel
kunnen fietsen, vergist zich lelijk.” De Hoogstraatse Wielertoeristen organiseren zondag voor
de dertigste keer hun jaarlijkse
veldtoertocht.
Extra spanning brengt de jubileumuitgave niet met zich
mee bij de clubleden. “Maar het
is wel hét hoogtepunt van ons
seizoen”, zegt Jef Vandenbergh,
de woordvoerder van de HWT.
“Op zaterdag én zondag doen
we een beroep op al onze leden.
We kunnen alle handen gebruiken.”
De HWT ontstonden 19 jaar
geleden, op 19 september 2001.
“Volgend jaar bestaan we dus
twintig jaar”, zegt Jef. “Bij de
oprichting was ik er nog niet bij.
De verschillende stichters waren lid van verschillende clubs
in de buurt. Maar wat is er gezelliger dan gewoon onder je eigen kerktoren vertrekken?”
Vorig jaar zakten ongeveer
1.500 deelnemers af naar het
Klein Seminarie in Hoogstraten
voor de veldtoertocht. In 2018
waren dat er liefst 1.750. “De
logistieke uitdaging is enorm”,
zegt Jef. “De dag na de 29ste
editie is de voorbereiding gestart voor de toertocht van zondag. Alles wordt geëvalueerd.
De minst interessante stukken
uit onze omloop proberen we te
verbeteren en technisch interessanter te maken.”

WK cyclocross op groot scherm
Op de dag van het evenement
wordt ook het wereldkampioenschap veldrijden in het Zwitserse Dübendorf gereden. Is het
WK een concurrent of een bondgenoot? “In de grote feestzaal
van het Klein Seminarie kunnen
de aanwezigen de wedstrijd op
een groot scherm volgen”, vertelt Jef. “Onze deelnemers kunnen met hun mountainbike al
vanaf 8u vertrekken en zijn tegen de middag binnen. Iets later
vertrekken de beloften op het
WK. Toen Toon Aerts en zijn
broer Thijs nog in die categorie
reden, was het bij ons telkens
dikke ambiance.”
De organisatie is een hele klus.
“Vanaf juni draait de molen op
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De Hoogstraatse Wielertoeristen vieren in 2021 hun twintigjarig bestaan. FOTO

volle toeren en worden bijvoorbeeld de eerste afspraken met
Natuurpunt gemaakt. Het parcours loopt door kwetsbaar
wandelgebied op de Smisselbergen in Meerle, dat Natuurpunt
beheert”, zegt Jef. “Ook met de
verschillende eigenaars moeten
afspraken worden gemaakt om
door hun mooie private bossen
te fietsen.”

De leden van de Hoogstraatse Wielertoeristen op pad. FOTO JAN VAN DER PERRE

PARCOURS IN NOTENDOP
De vertrek- en aankomstplaats van de
dertigste HWT Veldtoertocht is het
Klein Seminarie op de Vrijheid in
Hoogstraten. De fietsers rijden door
de bosrijke natuurgebieden ten noorden van Hoogstraten. Ze doen onder
meer het Groeske en de Duitse Nonnen aan. Nadien gaat het naar het kasteeldomein Heerles Hof en dan door
de Smisselbergen. Aan de Blauwbossen zijn enkele klimmetjes ingelast
over de zandduinen aan Desta, dat

vroeger deel uitmaakte van het Wereldbekerparcours. Na de bevoorrading volgt een technisch stuk aan de
Halsche Beemden, Wortel-Kolonie en
het MTB-parcours van Sport Vlaanderen, het vroegere Bloso.
Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden: 48 km (in te korten tot 43 km),
35 km, 27 km en 18 km. Vertrekken
kan tussen 8u en 10.30u Deelname:
4 euro voor leden, 6 euro voor nietleden. (ima)

Zwaarste klus
Het grootste werk is wellicht
het hangen van de pijltjes van
de vier routes? “Toch niet. Dat
is nog een plezant werk, want
dan kun je fietsen. Het ‘uitpijlen’ begint op zaterdagochtend.
De weken voordien hebben we
ons traject al enkele keren uitgeprobeerd”, zegt Jef. “Tegen
zondagochtend heeft onze parcoursverantwoordelijke Leo het
traject zeker vijftien keer afgelegd.”
“De zwaarste klus is het klaarzetten van de grote zaal in het
Klein Seminarie. We moeten ongeveer zeshonderd man tegelijk
aan drank kunnen helpen. Dat
is een heel gesleur met tafels en
stoelen”, weet Jef. “En niet vergeten: maandag is het gewoon
weer school.”
Van vandalisme hebben ze bij
de HWT nog nooit last gehad.
“Zondag om 6.30u checken we
of alle pijltjes er nog hangen en
er geen boom is omgewaaid.
Maar vernielingen? Nooit meegemaakt”, zegt de woordvoerder. “Het respect onder de wielertoeristen is daarvoor te
groot. De deelnemers zijn content wanneer ze kunnen fietsen

(ver)

Vijf tips voor
geslaagde toertocht
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en ze weten dat alles draait
rond vrijwilligerswerk.”
De opbrengst van de toertocht
‘verdwijnt’ in de clubkas. “Maar
we potten het geld niet op. Om
de vier jaar laten we nieuwe tenues maken”, zegt Jef. “Afhankelijk van het aantal ritten dat
een lid heeft gereden en zijn of
haar engagement, krijgt hij of
zij punten. Die punten zijn goed
voor een korting bij de aankoop.”
Heeft al ooit een aardbei – het
streekproduct van Hoogstraten
– op de trui geprijkt? “Neen, en
ik denk dat we dan best eerst
eens met de veiling moeten praten”, zegt Jef lachend. “Onze
huidige kleuren zijn zwart, rood
en wit. In 2021 vervangen we
het tenue opnieuw. Om het
mooi te houden, hebben we het
aantal sponsors bewust beperkt
tot vier.”
De HWT rijden wekelijks meermaals uit: op donderdag- en zaterdagmiddag, zondagochtend
en – in het zomerseizoen –
woensdagavond. Vaste plaats
van vertrek: de hoek van de Karel Boomstraat en de Vrijheid.
Vaste eindhalte: café De Rijkswacht. “Dat hoort erbij. Er
wordt telkens flink getetterd en
getaterd. En de nieuwtjes worden gretig uitgewisseld.”

Belgisch uurrecord
De vereniging is opgedeeld in
vier niveaus (gemiddelde snelheid van 25, 27, 30 en 33 km
per uur) en de deelnemers hebben keuze uit vier afstanden.
“In het zomerseizoen zijn er dus
zestien mogelijkheden tot fiet-

sen”, zegt Jef. “En wie denkt dat
vrouwen niet hard op de pedalen kunnen duwen, vergist zich
lelijk. Zelfs in onze A-groep
staan vrouwen probleemloos
hun mannetje.”
Een van de oudste leden bij
HWT is Jef Geerts (80) uit Minderhout. Hij verpulverde in september nog het Belgisch uurrecord op de piste in zijn leeftijdscategorie. “Hij legde in een uur
tijd 33 kilometer en 750 meter
af”, vertelt Jef over zijn ploegmakker. “De jongste leden zijn
gevorderde twintigers. Fietsen
is een tijdrovende hobby. Je
bent al gauw een halve dag het
huis uit.”
In haar gloriejaren – 2013 en
2014 – telde de club meer dan
160 leden. “Hoe hoger het lidgeld, hoe hoger de drempel. Wij
vragen nu 80 euro, verzekering
en lidkaart Vlaamse Wielrijdersbond inbegrepen. We hebben
onlangs beslist het lidgeld voor
2021 te verlagen naar 32 euro.
Dat is exact het bedrag dat wij
doorstorten aan de VWB.”
Om de drempel nog te verlagen, organiseren de HWT twee
keer per jaar een open dag. “Iedereen die wil, kan dan meerijden. We verzamelen eerst in het
zaaltje van De Rijkswacht, want
niet iedereen is het gewoon om
in groep te rijden”, zegt Jef. “We
leggen onze regels uit, bijvoorbeeld dat we als een ketting om
de 3 kilometer doorschuiven.
De volgende open dag, met de
racefiets, is op 28 maart.”
IVO MEULEMANS

Wij vroegen de ervaren rotten
van de Hoogstraatse Wielertoeristen om vijf tips voor een geslaagde veldtoertocht. Het antwoord is simpel, de uitvoering
een ander paar mouwen.
1. PIJLEN: “Zorg dat de route
goed is ‘afgepijld’ zodat de wielertoerist steeds weet welke
richting hij uit moet.”
2. VARIATIE: “Zorg voor een gevarieerd parcours, met een
comfortabele bevoorrading. Bij
ons passeren de deelnemers op
plaatsen waar ze anders niet
komen. En de Desta-site in
Meer maakte vroeger deel uit
van het veldritparcours voor de
Wereldbeker.”
3. BEWAKING: “Een bewaakte
fietsenstalling is een must. Er
staat al gauw voor een gigantisch kapitaal bij elkaar. Ook de
fiets moet kunnen worden afgespoten. Niemand neemt graag
een beslijkte tweewieler mee
naar huis.”
4. APRES-FIETS: “Vooral bij
slecht weer is een goede ‘aprèsfiets’ meer dan welkom. Zowel
de inschrijving als de aankomst
moet vlot verlopen. En een lekker biertje kan deugd doen.”
5. FACILITEITEN: “Mensen
moeten krijgen wat ze verdienen na een stevige inspanning:
een lekkere douche. Wij beschikken gelukkig over de
sporthal van het Klein Seminarie.”
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