Verslag van Ruud van de wielerwedstijd in Meer op 13 oktober 2012.
Toen ik nog een klein manneke was keek ik enorm op naar onze helden op de fiets.

Als wielertoerist droomde ik er van om in een team mee te kunnen doen aan een wielerwedstrijd. Elk
jaar ging ik kijken naar de wielerwedstrijden in Meer en zag ik daar steeds vaker bekende koppen aan
mee doen. Dat moesten wij ook kunnen met de Dreefse trappers.

Vorig jaar zijn we tijdens de zaterdag rit als eens naar de koers in Meer gereden en hebben we een
rondje van de wedstrijd gefietst. Onze collega wielertoeristen uit Meerle: de pierentrappers, hebben
toen met 19 man deelgenomen.

Dat moeten we beter kunnen dachten wij op dat moment. Er werd steeds vaker over gesproken.
Maar ja, er over praten is nog iets anders dan er werkelijk aan deelnemen. Tijdens ons fiets weekend
in de Eifel, werden er al wat definitievere plannen gesmeed. We waren er zeker van: dat wordt onze
wedstrijd !

De laatste zaterdag voor de wedstrijd waren er al een aantal Dreefse trappers zeker van hun
deelname en nog vele twijfelaars. In een laatste poging heb ik via mail nog een oproep aan alle leden
gedaan om deel te nemen. De laatste dagen voor de wedstrijd voorspelde de buienradar echter niet
veel goeds: dus ik dacht dat wordt niks.

De dag van de wedstrijd had ik maar een paar reacties op de mail ontvangen waarvan maar 1 die
wilde mee doen. ’s Middags ging ik mezelf inschrijven en enkel Luc en Cindy waren al paraat.

Ik hoorde van An dat er vanuit Dreef ook nog een aantal onderweg waren. Het was dan ook heel leuk
om te zien dat we met 13 trappers (Luc K, Cindy, Frank, Ton, Corne, Robert, Luc R, Danny, Jos, Koen,
Toine, Henny en ikzelf)konden starten aan de wedstrijd. Jammer genoeg waren de
weersomstandigheden niet al te best

Cindy mocht als eerste vertrekken. Het beloofde voor haar een moeilijke wedstrijd te worden. Het
gevaar kwam van het blauwe team uit Meer: die hadden met zijn drieën al allerlei tactische
plannetjes uitgewerkt om Cindy van de overwinning te houden.

Gelukkig waren ze onze Luc vergeten. Die mocht in de 50+ categorie een paar minuten na de dames
vertrekken. En met behulp van een paar duwtjes in de rug van Luc, hadden we onze eerste
kampioen binnen.

Luc heeft ook een mooie 4e plaats kunnen behalen in zijn categorie. Dat was dus een goed begin voor
het klassement voor de wisselbeker.
Het was nu aan de rest van de trappers om ook zo’n mooie resultaten te behalen in de tweede
wedstrijd van de dag. Vol goede moed begonnen we er aan. Voordat het startschot gegeven kon
worden moest eerst de fiets van Frank nog gemaakt worden. Die was al in panne gevallen voordat
we konden vertrekken.

Toen dat euvel opgelost was vertrokken we vol goede moed, aangemoedigd door onze grote schare
supporters.

Op dat moment zagen we het allemaal nog wel zitten ! Na het start schot werd het al snel duidelijk
dat koers rijden nog iets anders is dan onze wekelijkse fietstochtjes. Na de 3 eerste bochten stond
mijn teller al op max 49 km / uur (voor Toine: 49,467 om precies te zijn) en had ik na elke bocht al
diep in mijn reserves moeten tasten om in het peloton te kunnen blijven. Het was ook akelig stil in
het peloton, dus ik vermoed dat ik niet de enige was met dat probleem.
Op een bepaald moment ging het weer even beter, Corne riep : hier linksaf !

en ik dacht heel even dat ik weer gewoon op zaterdag met Dreef aan het rijden was. Tot de volgende
bocht kwam, toen was het weer heel snel duidelijk dat we in een koers zaten.

We hebben met zijn allen eervol gestreden maar moesten 1 voor 1 het peloton verlaten en werden
dan ook uit de wedstrijd genomen.

Danny kon het einde net niet halen en moest 1 ronde vooraf de wedstrijd staken. Enkel Jos heeft de
koers uitgereden in het peloton. Maar als je zag hoeveel renners er uitgestapt zijn mogen we zeker
niet ontevreden zijn.
We hebben na de wedstrijd nog leuk na kunnen praten en elkaars heroïsche avonturen besproken bij
Jan en Je met een hapje en een drankje. Complimenten voor de organisatie van de wedstrijd ! We
werden hier erg goed ontvangen.

We mogen als club ook trots zijn dat we als tweede geëindigd zijn voor het wisselbeker klassement.
Dit was voor ons de eerste keer om eens te “proeven” van het wedstrijd fietsen en hopelijk niet de
laatste. We hebben nu het hele jaar tijd om onze tactiek te bespreken en te trainen om het volgend
jaar beter te doen. Een aantal ideeën zijn al besproken:
•
•
•

•

voordat we uit de wedstrijd stappen kijken we nog eens goed achterom om zeker te zijn dat
we laatste zijn
we gaan proberen als ploeg samen te rijden om er zo voor te zorgen dat we met meerderen
de wedstrijd kunnen uitrijden
we gaan met veel meer Dreefse trappers aan de start verschijnen ( zeker onze dames kunnen
ons nog extra punten bezorgen voor de wissel beker, als ons moederkloek een dagje bij haar
kuikens weg kan hebben we alvast 1 podium plaats meer).
Frans van Dun heeft al bij ons getekend en zal volgend jaar voor ons team uitkomen

Voor diegenen die nog wat extra overtuiging nodig hebben een kleine blik op de prijs die alle
deelnemers hebben gekregen:

We gaan er volgend jaar met zijn allen voor zorgen dat ze in Dreef het volgende te zien krijgen:

