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NIET VERGETEN:   

School is een te lange onderbreking van de vakantie 



2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 
 

Hopelijk heb je er een deugddoende vakantie op zitten.  Wie in eigen stad of 

streek van de vakantie genoot, zal het zich alleszins niet beklagen.  Deze 

atypische Belgische zomer was er eentje om in te kaderen.  Na een mooie en 

lange vakantie staan de schooldeuren wagenwijd open om veel leergierige 

kinderen en jongeren te ontvangen. 

 

Wie op reis ging, kwam vaak terug met de melding dat het té warm was.  Of dit 

al dan niet het geval was voor de Biestenaars die andere oorden opzochten, kan 

je misschien opmaken uit hun mimiek op de foto’s, zie verder in ’t Biesteneirke. 

 

Bij het lezen van dit Biesteneirke zijn de Waregem Koerse Feesten in volle gang.  

Buiten het geboenk van de kermisattracties (als de wind in ’t verkeerde gat zit…) 

en de verkeersafwikkeling op dinsdag heeft de Biest er weinig last van.  

Integendeel, alle activiteiten zijn perfect overbrugbaar met de fiets of te voet, 

wat een luxe ! 

 

Gefietst wordt er ook op zondag 13 september.  Ter nagedachtenis van 

wereldkampioen tijdrijden en Biestenaar Igor Decraene organiseert zijn trainer 

Frederik Broché de 1ste Memorial Igor Decraene.  De discipline Tijdrijden wordt 

die dag in de kijker gezet.  Je leest er alles over in een uitgebreid dubbelinterview 

vanaf blz. 8. 

 

Veel leesplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
 

 

Colofon 

 

’t Biesteneirke is een niet-commercieel maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt op 1 040 exemplaren voor en door de 

bewoners van de wijk Biest in Waregem.  De volledige organisatie wordt gedragen door vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: 

Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe en Marianne Verstaen.  Daarnaast telt ’t Biesteneirke tientallen losse 

medewerkers.  De redactie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van artikels die door derden aangereikt 

worden, doch behoudt zich het recht om (bepaalde) inhoud ervan te censureren of te weigeren.  Dit en vorige Biesteneirkes 

zijn tevens te raadplegen op www.biesteneirke.be.  Wil je meehelpen of heb je een leuk verhaal of verslag: mail naar 

redactie@biesteneirke.be.  Verantwoordelijke uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 Waregem
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Wist je dat… 

 
… Robert Van Assche uit de Zandstraat zijn 50ste (!) seizoen als 

medewerker van Zulte Waregem begon en dit als verantwoordelijke van het 

personeel aan de ingangen? 

- dat het rode (auto)busje zo voorbij komt in de Kleithoekstraat ? Méér hierover 

in één van de volgende Biesteneirkes 

 

 

’t Biesteneirke had belangrijk nieuws ! 

 
Op zondag 19 juli werd een vakantienummer van ’t Biesteneirke 

exclusief online verdeeld naar 214 ontvangers.  Iedere gedrukte 

versie wordt trouwens ook digitaal verstuurd.  Ontvang je ’t 

Biesteneirke nog niet online, maar wil je dit wel ?  Stuur dan jouw 

e-mailadres naar redactie@biesteneirke.be en we voegen je toe 

aan onze lijst.   

 

 

Zo’n eerste schooldag is best wel spannend 

                … voor moeders 
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’t Biesteneirke op reis 
 

Zoals ieder jaar wou ’t Biesteneirke graag weten waar de inwoners hun vakantie 

doorbrachten.  We kregen een aantal leuke foto’s binnen op de redactie. 
 

 
Paulien, Michiel, Ingrid en Bart trokken dit jaar naar Horni Plana in Tsjechië.  Hotel Na Plazi staat op een 

schiereiland van het mooie Lipnomeer.  Het Lipnomeer is een stuwmeer van 30 km lang nabij de Oostenrijkse en 

Duitse grens.  Zwemfestijn, hoogteparcours, rodelbaan, … allemaal prachtig activiteiten.  Na een weekje genieten 

trokken ze naar de andere kant van Tsjechië om er in Svoboda de rest van de familie Kindt te vergezellen. 

(tekst en foto: Bart Kindt) 

 

 
 

Ook dit is vakantie… 

buren uit de Bieststraat die 

vaak bij elkaar vertoeven 

(foto: Willy Godefroid) 
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Na leuke zomervakanties in Hongarije, de Franse Alpen, een skivakantie en talrijke weekendjes in ons eigen België 

nodigden oma en opa Kindt hun 4 kinderen (met partner) en de 12 kleinkinderen deze zomervakantie uit voor 

een schitterend verblijf in Tsjechië.  Ze huurden een grote villa met een prachtig zwembad in Svoboda nad 

Úpou.  Svoboda is een klein dorpje aan de voet van het Reuzengebergte niet ver van de Poolse grens. 

De familie beleefde er een schitterende tijd.  De plaatselijke bakker werd ingeschakeld om dagelijks 120 broodjes 

te voorzien voor het ontbijt.  De 22-koppige bende werd in de loop van de vakantie periode nog aangevuld met 

een neef, een nicht en met de vriendjes van de oudste kleindochters.   Oma en opa vulden dagelijks gemiddeld 

zo’n 25 hongerige magen.  Ondanks de soms beperkte middelen in de keuken slaagden ze er in om 3x per dag 

een feestmaal klaar te maken, en zelfs met de volledige groep op restaurant gaan was hen niet te 

veel !  Bergwandelingen, fietsen in de bergen, een bezoek aan de mooie stad Praag, even de grens over naar 

Polen, …kortom tal van activiteiten naar ieders wensen. 

Bedankt oma en opa !  Dit smaakt naar nog !!   ;-) 

(tekst en foto: Bart Kindt) 

 

 

 

Rik, Renate en Fien 

verbleven in Haute-

Normandie en 

brachten daarbij 

een bezoekje aan 

de olifant van 

Étretat 

(foto: een toevallige 

passant) 

 



6 ’t Biesteneirke 

 
Joseph en Linda ondernamen de bergwandeling de Tiefenbachklamm in Brandenberg Oostenrijk 

 

 

  
Eén van de vakantiekiekjes in  2015: terracotta museum in China.  Niet te vergeten: lectuur om te lezen 

onderweg... Ja je dacht het al... 't Biesteneirke natuurlijk! (tekst en foto: Gina en Rik) 
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Waarvoor dienen de camera’s op de autosnelweg ? 
tekst: Rik Verhaeghe - foto: Willy Godefroid 

 

Vermoedelijk hebt u het ook al gemerkt als u naar uw vakantiebestemming reed, 

net terugkwam via de E17 autosnelweg of tijdens een ontspannend fietstochtje 

in de Kleithoekstraat.  Sinds enkele weken staat een nieuwe ijzeren brug over de 

autostrade ter hoogte van de tunnel in de Industrielaan.   

De talrijke camera’s op de brug registreren de nummerplaten van de duizenden 

voertuigen die er dagelijks voorbij rijden.  Vanaf 1 april 2016 zullen alle eigenaars 

van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 

ton een kilometerheffing betalen in België.  Deze maatregel zal van toepassing 

zijn op autosnelwegen en op een aantal gewest- en gemeentewegen.   

Het systeem is gebaseerd op het principe De gebruiker betaalt.  Op die manier 

levert iedereen een faire bijdrage voor het gebruik van de wegen. 

(met dank aan verkeersdienst stad Waregem) 
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1ste Memorial Igor Decraene op de Biest 
tekst: Koen Christiaens - foto’s: Laura Christiaens 

 

Gehoord van Michel Wuyts bij aanvang van de recente Ronde van Frankrijk: 

‘Zonde dat er géén individuele tijdritten in het parcours zijn opgenomen, 

enkel een (korte) ploegentijdrit.’ Op de Biest krijgt de jeugd op zondag 13 

september alvast wél de kans zich te onderscheiden in het rijden tegen de 

klok, want dan gaat de 1e Memorial Igor Decraene door. Igor, die precies in 

deze tijdritdiscipline zo sterk voor de dag kwam. Het betreft tijdritten voor 

nieuwelingen, juniores, beloften en elite zonder contract, dames elite en 

dames jeugd … én recreanten. ’t Biesteneirke bracht hierover Frederik 

Broché en Raoul Decraene samen. Frederik is de voortrekker van het 

‘organisatiecomité Igor Decraene’ en  tewerkgesteld bij Wielerbond 

Vlaanderen. De Vijvenaar is huidig trainer van onder meer Tiesj Benoot,  

Jelle Wallays, Waregemnaar Jonas Rickaert,  Jordi Warlop en destijds 

persoonlijk trainer van Igor. 

 

Frederik, hoe is het idee gerezen om de 1e Memorial Igor Decraene te 

organiseren ? 

Ik had al redelijk snel dit idee, toestemming gevraagd aan Caroline en Stefaan en 

heb mijn licht opgestoken bij stad Waregem voor Nieuwjaar. Ik bezorgde hen al 

een eerste dossiertje eind 

januari maar de effectieve 

goedkeuring van stad 

Waregem kreeg ik pas eind 

juni. Ik wou iets constructiefs 

doen, iets ter herinnering aan 

Igor. Feit is dat er ook weinig 

tijdritten worden 

georganiseerd, dus is het een 

combinatie van beide maar 

de insteek is vooral de 

herdenking aan Igor. Er 

kwamen veel positieve 

reacties, zowel van Waregemnaars als van renners in en ver buiten de regio. Ik 

heb de voorbije weken en maanden veel mooie woorden en herinneringen aan 
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Igor mogen horen, ieder vanuit zijn perspectief. Het was soms confronterend 

maar tegelijk hartverwarmend. De rode draad was vooral dat Igor een ‘mooi 

mens’ was, een hele sterke renner, dat hij gemist wordt en niet snel zal vergeten 

worden… 

 

Welke tijdritten zijn er bijvoorbeeld in onze provincie ? 

Enkel de provinciale kampioenschappen in Ruddervoorde. 

 

De tijdritten gaan door op regionaal niveau maar het is jouw bedoeling om 

het in de toekomst nog grootser aan te pakken en nationaal in te richten ? 

Er was nu al interesse van de federatie hiervoor maar de tijd was wat te kort. De 

betere tijdrijders kunnen zich dan meten met elkaar, ook als voorbereiding op 

het WK en ter ondersteuning van de renners. De officiële goedkeuring was er pas 

eind juni. 

 

Het parcours dat jij hebt uitgetekend, was dat datgene wat je ook in 

gedachten had ? 

Neen, oorspronkelijk had ik het idee 

om vanuit de Biest naar de Heirweg in 

Anzegem en Vichte terug richting de 

Biest te komen. Voor een tijdrit zitten 

er best lange stukken in en de 

ouderen rijden dan ook rap; nu zitten 

er nog veel bochten in. Misschien is 

dit iets voor de toekomst. Een 2e optie 

was om nog een lus te maken via de 

Henri Lebbestraat. Het stadsbestuur 

was deze 2 opties genegen maar het 

was praktisch niet haalbaar om grote 

straten af te sluiten.  Het parcours 

gaat via de start op het Biestplein naar de Mottestraat, Industrielaan, 

Mannebeek-, Brabant-, Plas-, Ingooigem-, Razenheed-, Diepgrond-, Schaag- en 

Vijverdamstraat om zo via de Industrielaan en de Kleithoekstraat (langs Hoeve 

Decraene) terug te keren naar de aankomstplaats (zie plannetje). 

De start bevindt zich tussen frituur Cindy en De Heerlijkheid, de aankomst ter 

hoogte van de Langebrugstraat. De renners starten om de minuut. Vóór iedere  
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fietser rijdt er een motard en achter iedere renner een volgwagen met iemand 

van de ploeg of de ouders. We hebben ook 30 seingevers langs het parcours. Er 

zullen ook 3 verschillende huldigingen zijn op het podium op het Biestplein, 

aldus Frederik. 

 

Raoul, hoeveel keer heb je de omloop al verkend en wat vind je ervan ? 

Ik doe de omloop minstens 1 keer per dag. Het is veel draaien en keren. Als er 

véél wind staat kan het een lastig stuk zijn in de Schaagstraat. 

Frederik: Ook in de Ingooigemstraat kan dit het geval zijn. Vanaf de 

Diepgrondstraat is er een technischer stuk maar de bloembak die er nu nog staat 

wordt nog vrijgemaakt. In de Industrielaan waar de renners 2 keer passeren 

werken we met kegeltjes of hekkens met een lint. 

 

Raoul, een tijdrit rijden; heb je dat al gedaan ? 

Met de Tieltse renners reed ik al een ploegentijdrit 

in Borlo en eindigden 11e op 29 ploegen. Op stage 

in Spanje was er een korte tijdrit van 2 km maar het 

ging constant omhoog en ik eindigde 35e op 192 

renners. 

 

Heb je een idee welk gemiddelde de 

nieuwelingen zullen rijden ? 

Dat zal rond de 42 km/uur zijn.  

 

Frederik, sinds begin augustus ging je van start 

met de voorinschrijvingen; wat heeft dit tot op 

heden opgeleverd ? 

Ik zit momenteel aan 130 deelnemers (op zondag 23 augustus): 25 

nieuwelingen, 21 juniores, 26 U23 en elite zonder contract, 9 dames jeugd, 7 

dames elite en 21 recreantenduo’s waarbij de tijd van de laatste telt. Opvallend 

is de grote afvaardiging van de Tieltse renners, zowat 20% van het 

deelnemersveld. De voorinschrijvingen worden afgesloten enkele dagen op 

voorhand. 

 

 

“Ik wou iets 

constructiefs 

doen, iets ter 

herinnering 

aan Igor.” 

Frederik Broché 
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Raoul, welke van jouw collega’s-nieuwelingen komen aan de start en zie je 

als favoriet ? 

Mauro Verleyen en Victor Segaert, 

Jari Raecke, Thibaut De Smet en 

Nathan Decuypere, allen van de 

Tieltse renners. Deze laatste werd 

provinciaal kampioen bij de 

eerstejaars. Louis Blouwe, ook van 

mijn ploeg, reken ik tot de 

kandidaten en misschien ook Kevin 

Gadenne die altijd goed rijdt in de 

koersen, is aangesloten bij Balen. 

Frederik: Ik tip op Steff Milbou uit 

Meerdonk. 

 

Wat hoop je zélf te presteren 

Raoul ?  

Ik wil vooral mijn uiterste best doen. 

 

Frederik, bij de juniores meteen een opmerkelijke naam ! 

Klopt, Eli Iserbyt uit Bavikhove. Hij was een van de eersten die contact opnam. Hij 

zit op dat moment al in het crossseizoen, dus is het knap dat hij komt rijden. Ook 

Aaron Verwilst komt aan de start, was onlangs 4e op het EK in Tartu (Estland). 

Gerben Thijssen uit Genk is er ook bij, vorige maand nog 2e op het EK op de piste 

in Athene. Bij de beloften veel renners die met Igor naar het WK gingen: Jordi 

Warlop, Martin Palm en Emiel Planckaert. Verder ook de deelname van Abram 

en Michiel Stockman en Gilles Coorevits, allen uit Waregem. Ook Lowie Bral is 

van de partij. De elites zonder contract rijden met de beloften en daar zijn ook 

Waregemnaars Matthias Legley en Giel Bruyneel ingeschreven. Bij de dames 

jeugd komen Shari Bossuyt en Fleur Vandecaveye aan de start. Bij de recreanten 

Lode en Yves Maes uit de Mottestraat, duatleet Bart Verkaemer, ex-prof Tom 

Desmet, Andy Desmet, Jonas en Julie Stockman uit de Stijn Streuvelsstraat en ex-

renner Jens Raes (zoon van Rudi Raes uit de Zandstraat). 

Raoul: Ook een van de verzorgers van de Tieltse renners Wesley Decru neemt 

deel. 

Raoul Decraene (l.) en Frederik Broché (r.) 
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Raoul, je hebt ondertussen al enkele stages met de ploeg achter de rug… 

Van 6 tot 10 juli in de Ardennen, in Malmédy en begin augustus in het Spaanse 

Caspé, in de buurt van Zaragoza. Op vrijdag reed ik daar de tijdrit, op zaterdag, 

zondag en dinsdag lastige wedstrijden van 50 à 55 km, iedere dag wat meer. Er 

zaten cols bij van 3e categorie. De ploegleiding was tevreden en zei dat ik goed 

vorderingen maakte. 

 

Ook jouw uitslagen bewijzen dit !  

In Harzé, een zware klimkoers eindigde ik 72e 

op 220 deelnemers en reden er slechts 96 de 

wedstrijd uit. In Polleur werd ik 68e op 151 en 

in Spanje eindigde ik de laatste rit als 15e, als 

30e in het eindklassement. Op woensdag 19 

augustus was ik 15de op 71 deelnemers in 

Ruiselede.  Ik heb steeds een beter gevoel, 

onder meer voor het nemen van bochten ben 

ik niet bang meer (nvdr: zondag jongstleden 

reed Raoul ongetwijfeld zijn sterkste koers 

tot dusver: in het heuvelachtige St.-Maria-

Lierde reed Raoul samen met zijn vluchtgezel Milan Gosseye 4 (!) ronden op kop 

en werd pas gegrepen op 1 km van de meet. Meteen na afloop overheerste de 

ontgoocheling maar Raoul mocht terugblikken op een zeer knappe prestatie). 

 

Frederik, terug naar de tijdritten op de Biest. Kunnen de deelnemers dan 

aan de weet komen welk uur ze moeten starten ? 

Iedere deelnemer krijgt enkele dagen op voorhand een mailtje met onder meer 

de starturen en de nodige info. Ook kan je een nieuwe website raadplegen 

memorial-igor-decraene.be. In café De Biest kunnen ze de dag zelf de nodige 

formaliteiten afhandelen; er is een mogelijkheid om zich om te kleden in de Don 

Boscoschool. Indien nodig zijn er douches ter beschikking in het Jeugdcentrum. 

Ook de omwonenden krijgen nog een brief in de bus. 

 

De organisatie is in handen van het ‘organisatiecomité Igor Decraene’. 

Hoeveel mensen heb je dan ter beschikking ? 

5 mensen waaronder Bart Vancauwenberghe uit Waregem. Ook mijn pa en 

vriendin steken een handje toe. 
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Laatste vraag Frederik, gaat dit wielerevenement in de toekomst telkens 

door op de 2de zondag van september ? 

Neen. Als er – zoals ik hoop – nationale testtijdritten kunnen georganiseerd 

worden zijn we gebonden aan bepaalde data, ook door de interclubs voor 

nieuwelingen en juniores. 

 

Alvast bijzonder veel succes voor jullie beiden: Frederik met dit mooie 

initiatief en Raoul met de koersen die je betwist en zeker voor eigen volk 

op 13 september ! 

 

Wielerweetjes 
 

 Oud-Tour de France renner Michael Rasmussen haalde de lipjes van zijn 

rits om gewicht te besparen tijdens de bergetappes 

 De Duitse Markus Riese fietste ooit 18 km in een uur, achteruit! 

 De Belgische wielerterm Chasse Patat betekent jacht van een domoor 

 In Nederland wonen meer fietsen dan mensen 

 De eerste echte fiets ooit, ontworpen in 1690, miste toch iets… pedalen 

namelijk. Die kwamen pas 50 jaar later 

 De lichtste fiets op de wereld weegt 2,7 kilogram 
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Benefiet Waregem-Lourdes go for Benito ! 
tekst: Tony Debeerst – foto’s: Piet Eggermont en www.goforbenito.be 

 

Na maanden van trainen was het zover. Op 19 juli konden we onze tocht naar 

Lourdes aanvatten. Eerst was er nog het startgebeuren waarbij zeker 500 mensen 

aanwezig waren, waaronder een 150-tal wielertoeristen, een al even grote 

delegatie van de brandweer, Bike-Fun Waregem met 30 spinningfietsen op een 

vrachtwagen, sympathisanten, burgemeester en schepenen,… dit allen om Benito 

een hart onder de riem te steken.  

 

  
 

Na het overhandigen van de cheque (t.w.v. 30 250 euro, nvdr) was het sportieve 

gebeuren aangebroken voor onze groep.  

Dag 1 (180 km) was al meteen een test hoever we stonden met de conditie.  In 

de voormiddag regen en wind en in de namiddag kregen we er nog een schotel 

beklimmingen bij. 

Dag 2 (215 km) was een kopie van dag 1 alleen nog wat langer en meer 

beklimmingen.  Dit was dan ook de zwaarste rit van de ganse week.  

Dag 3 (150 km) werd dan ook aanzien als een van de rustige dagen, alleen de 

wind bleef ons parten spelen. 

Dagen 4 (135 km) en 5 (120 km) waren de zogezegde overgangsritten om dan 

op dag 6 terug een etappe te hebben van 185 km en meer dan 1 800 

hoogtemeters. Iedereen wist, als we deze etappe tot een goed einde brachten, 
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dat we zonder ongevallen gezamenlijk Lourdes zouden bereiken. De inzet was 

dan ook niet klein gezien we ’s avonds champagne kregen voor Arnes verjaardag. 

Dag 7 (150 km) was dan weer een speciale etappe aangezien we halverwege de 

rit een bezoek brachten aan de Notre Dame des Cyclistes in Cazauban waar we 

een truitje opgehangen hebben.  Dit wielertruitje was ondertekend door ons 

allen en Benito zelf.  

Dag 8 (112 km) was de dag waar we naar uitgekeken hadden: de aankomst in 

Lourdes. De rit zelf was lastig tot zelfs zwaar in het begin maar naarmate de 

kilometers vorderden kregen we geleidelijk aan het gevoel van de overwinning 

wat dan ook heerlijk was. Bij het binnenrijden van Lourdes, waar we opgewacht 

werden door enkele supporters uit Waregem, was het dan ook een apart gevoel. 

’s Avonds werd er natuurlijk een feestje gebouwd.  

Dag 9 was dan ook voor enkelen onder ons een volledige rustdag; voor anderen 

nog een sportieve uitdaging met de Col du Tourmalet als dessert.  

Voor het welslagen van dit hele gebeuren hadden we de steun van een logistiek 

team dat ’s middags zorgde voor broodjes of spaghetti.  Onderweg hadden we 

tevens onze vaste volgwagen met zowel eten als gekoelde dranken en 

reservemateriaal. We hebben er tijdens deze trip dan ook de ambiance kunnen 

in houden en met maar 3 lekke banden en geen enkele valpartij mochten we ons 

dan ook gelukkig prijzen met deze mooie 10-daagse trip.  

De Benito Boys 
 

 

meer foto’s op www.goforbenito.be 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

 reservaties en info: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@skynet.be 

 verantwoordelijke september: Rik Verhaeghe – 0474 92 65 68 
 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 hobby op dinsdag 8 september (SOB De Roose) - kaarting op 

maandag 14 september (SOB De Roose) en dinsdag 22 september 

(OC Nieuwenhove) 
 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaartnamiddagen op woensdag 9 en 23 september (SOB De Roose) 
 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – debiestkwb@skynet.be 

 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be 

 teksten oktobernummer binnen vóór 16 september 
 

  Volgende keer in ’t Biesteneirke: 
 

 Jacques Vroman uit de Industrielaan organiseert een vogelbeurs 

 hoeveel schenkt vzw Waregemse Gordel aan het goede doel ? 

 de start van het schooljaar in de vrije basisschool Biest 

 een uitgebreid verslag van de 1ste Memorial Igor Decraene 

 en uiteraard nog veel meer… eind september in uw brievenbus 

 


