Verslag van Ruud van de wielerwedstijd in Meer op 12 oktober 2013.
De Dreefse trappers die vorig jaar hadden deelgenomen aan de koers in Meer keken met veel plezier
terug op deze dag. Dit jaar zouden we zeker weer mee doen om ons klassement van 2012 (2e) te
verbeteren. Het afgelopen fietsseizoen werd er regelmatig over de koers gesproken en kregen
steeds meer trappers zin om deel te nemen. We zouden het helemaal anders gaan aanpakken en ons
beter gaan voorbereiden.
Het weer was dit jaar gelukkig geen spelbreker en we zijn met 17 Dreefse trappers begonnen aan de
wedstrijd. Vlak voor de start was er geen sprake meer van een gezamenlijke aanpak en iedereen had
zo zijn eigen voorbereidingen:
We blijven in Frans zijn wiel !



Sommigen bespreken nog snel even de laatste tactieken:

Neen Hennie. Gewoon
vanaf begin af alles geven
en de koers hard maken.
Met onze rode bieten mag
dat geen probleem zijn !
Dat



Anderen vullen nog snel even de maag om de drank- en honger klop te voorkomen



Weer anderen kleden zich nog even netjes aan voor de finish foto
Shit, Liszeth is
vergeten mijn
broek te strijken !



En mijn schoenen
heeft ze ook niet
gepoetst !

En nog anderen vragen heel stoer, aan de toekomstige veldrit kampioen van Meer, hoe ze de
koers moeten aanpakken, maar eigenlijk zitten ze gewoon keihard met de “poepers” voor de
wedstrijd

Gewoon rustig blijven tot de
laatste ronde en het dan
afmaken

Wat weet die er
nou van. Ik ga
gewoon knallen.



De verstandigsten onder ons laten het gewoon op zich af komen en genieten al van wat nog
komen gaat

Waar ben ik nu weer aan
begonnen ? Toch weer een 50
km extra voor op de teller !!

Als eerste mochten de dames vertrekken. Ze waren dit jaar meer dan verdubbeld in aantal ten
opzicht van 2012. Er kwamen in totaal 9 dames aan de start waarvan 3 Dreefse trappers : An, Jennie
en Cindy. 3 minuten na de dames vertrokken de heren +50. Voor ons startten Ton, Hennie, Luc, Guy
en Jos.
Onze dames waren enorm sterk en na de eerste rond was dit het beeld wat de andere dames te zien
kregen:

De vrouwen hebben alles gegeven om Jennie, An en Cindy terug te halen maar tevergeefs.

Wat hun prestatie nog meer glans geeft is het feit dat de heren ook onze dames niet konden inhalen.

We hadden dan ook snel een eerste volledig podium voor de Dreefse trappers:

De eerste plaats voor de heren +50 was ook voor ons:

De andere Dreefse trappers hebben het ook erg goed gedaan en sommigen denken alvast weer na
over de tactiek voor volgend jaar:

Blij dat ik niet naar
Luc geluisterd heb.
Volgend jaar misschien toch iets
rustiger starten? Neen: gewoon nog
harder knallen vanaf het begin !

Het eerste deel van de koers was dus erg goed verlopen voor ons en dat beloofde voor deel 2. We
hadden al zoveel punten verzameld dat we dachten dat de buit al binnen was.
Om 15u00 werd de start gegeven voor de heren -50. Voor ons deden hier aan mee : Corne, Louis,
Luc, Danny van Dun, Danny Schriks, Rob, Robert, Koen en Ruud.

Het gevaar kwam dit jaar niet van de blauwe dames maar van de blauwe heren:

Helaas hebben we in deze wedstrijd geen ere plaatsen meer behaald en moeten we sportief
toegeven dat de anderen een klasse beter waren. Ieder van ons heeft zijn prestatie van vorig jaar
kunnen verbeteren en de meesten hebben de koers volledig uit kunnen rijden. Dat op zich is al een
hele prestatie waar we veel plezier aan beleefd hebben en trots op mogen zijn.

Ik stap niet af ! Ik moet en zal het
einde halen en de 50 kilometers op
mijn teller krijgen !

Het natafelen en de prijs uitreiking bij Jan en Je was weer enorm goed geregeld. We werden
getrakteerd op boterhammen met kaas en kop, allerlei warme hapjes, voor iedereen een zak friet en
een rondje van de baas. Wat in de prijzen tas voor elke deelnemer zat is te veel om op te noemen.
Bedankt aan de organisatie !

?

We hebben die avond ook weer van alles bijgeleerd (zwaffelen, sabelen, buffen, …) De verhalen
werden steeds straffer (mijn foto toestel raakte er door van slag). Ik kan ze ook niet na vertellen. Als
je er meer van wil weten kan je terecht bij de man op de foto :

We zijn uiteindelijk weer 2e geworden met 4 Dreefse trappers meer dan vorig jaar en heel wat meer
ere plaatsen. Als we deze trend gaan doorzetten zal de overwinning niet lang meer op zich laten
wachten.
Aan de wielertoeristen van andere clubs die dit verslag zouden lezen (naar het schijnt wordt dit
verslag wel eens gebruikt om extra deelnemers te ronselen omdat men toch wat schrik had voor ons
!?) : zorg maar dat je volgend jaar met genoeg man bent, want het zal nodig zijn om ons van de
overwinning te houden ! We zijn al gestart met geheime onderhandelingen en de volgende foto zou
wel eens een voorproefje kunnen zijn op ons verslag van volgend jaar:

Bij deze ook nog een bedankje aan de perfecte organisatie, de geweldige ontvangst bij Jan en Je en
aan onze supporters en de vrijwilligers die deze wedstrijd mogelijk maken.

