
WI ELERCLUB BIERBEEKS SPORTCOM ITE KENT RIJKE G ESCH IEDENIS

Voor wielerclub Bierbeeks Sportcomit6 vzw was
het gisteren een absolute hoogdag. Niet alleen
omdat de wedstrijd voor belolten en ellte zonder
contract de belangrijkste koers van het jaar is,
maar vooral omdat ze daarmee al aan hun
5OOste wedstrijd zitten. nDat moet bijna een
unicum zijn in ons land, want de dorpskoersen en
-kermissen sterven steeds meer uit en dat willen
wij in Bierbeek absoluut

KENNY HENNENS

Het Bierbeeks Sportcomit6 zagal
in 1947 het l icht. {Ondertussen
zitten we toch al aan onze 50oste
wedstri jd en hebben er al meer
dan 18.000 renners aan de start
gestaan, wat bUna een unicum
n)oet zijn in BelgiEu, zegt huidig

500ste vvedstrijd is unieke tnij lpaal

Eddy Merckx In 198O blj de qouden flets, de priJs voorde wlnnaar
van het regelmatlgheldscrlterlum

waar Blerbeek deel van uitmaakte. ReproVe(omrnen
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voorzitter Cuy Vanautgaerden,
Het verhaal van de plaatseli jke
wielerclub is er eentje dat door-
spekt is met leuke anekdotes en
een pak bekende namen. (De
Iaatstejaren organiseren we en-
kel nogwedstrijden voor dejon-
geren, beloftes en elites zonder
contract. maarvan 

'1950 
tot 1967

hielden we 20 profkoersen. ook
de zeven cylcocrossen en de 2-l
liefdadigheidscriteria op Sint-Ka-
millus, waarbij de renners hun
premies teruggaven aan de psy-
chiatrische pati€nten, waren le-
gendarischr, aldus Vanautgaer-
den. (Maarje kan de organisatie
van toen niet meer vergelijken
met nu. Ik heb in ons archiefzelfs
teruggevonden dat wij destUds
een boete kregen van de politie
van 35 frank, omdat'De meester'
richtingsaanwijzers op de weg
had geschilderd (lacht).Crote na-
men die bij ons aan de start kwa-
men, zijn onder meer Eddy
Merckxen RikVan Looy, die in de
jaren'60 35.000 oude Belgische
frank startgeld woeg en dat ook
kreeg. De prijzen van toen zijn

wel hilarisch zoals bUvoorbeeld
een fietsbel, een binnenband of
een ketting(lacht). Bekendewin-
naarszUn onder meerJef 'Poeske'
Scherens, deAmerikaan Levi Lei-
pheimer, huidigbondscoach Car-
lo Bomans, Niels Albert en het
huidige groot talent uit Heverlee
JasperStulrven.))

Gouden perlode
Toch zijn de tijden waarin elk
dorp nogzijn kermiskoers had al
lang verleden ti jd. (Die gouden
periode komt spUtig genoeg nooit
meer terug an dat zie je vooral
aan de opkomst. Vroeger stonden
er soms bijna 2.000 toeschou-
wers langs de weg. vandaag de
dag - als alle omstandigheden
meezitten - mogen we al blij zijn

meteen 500-tal kiiklustigen,,, al-
dus nog Vanautgaerden. rMaar
wij zUn financieel gezond, wat
niet veel Belgische clubs kunnen
zeggen. Wij kunnen rekenen op
meer dan 100 sponsors en een
50-tal leden, dus we zitten zeker
nognietopons tandvlees.,,
nOf wij nog grote namen aan de
start kunnen kdjgen? Daarmoe-
ten wij niet meer op hopen aan-
gezien wtgeen startgeld betalen,
maar wij zUn al bli j  wanneer er
enkele streekrenners komen oD-
dagen. Al willen we met de wii-
lerclub en onze wedstri jden de
dorpskermissen zeker zo lang
mogelijk levend houden. Tijdens
de koers dorpsgenoten tegenko-
men dieje al lang niet meer hebt
gezien, daardoen we het voor',
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Organlsator Guy Vanautgaerden ti ldens de wedstrUd gisteren. Fotovertommen
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