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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

Het voorwoord begin juni was er nog één vol hoop: hoop dat de Rode Duivels zo 

ver mogelijk zouden raken in het EK Voetbal in Frankrijk.  Hoe het met de spelers, 

de trainer en de assistent-trainer afgelopen is, weten we ondertussen. 

 

Jammer dat alle tricolore vlaggen uit het straatbeeld verdwenen zijn, want onze 

Belgische atleten op de Olympische spelen doen het wonderwel bijzonder goed.  

En die doen het zonder merchandising en massa’s media-aandacht.  Nu de 4-

jaarlijkse hoogmis van de sport afgelopen is, mogen 6 medailles richting België 

gevlogen worden: 

 

GOUD 

 Greg Van Avermaet (wegwielrennen) 

 Nafissatou Thiam (atletiek) 

ZILVER 

 Pieter Timmers (zwemmen) 

 Red Lions (veldhockey) 

BRONS 

 Dirk Van Tichelt (judo) 

 Jolien D’Hoore (baanwielrennen) 

 

De redactie van ’t Biesteneirke doet alvast haar best om iedere maand met een 

gouden nummer op de proppen te komen. 

 

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.  Tevens worden meer dan 240 exemplaren digitaal verstuurd. De volledige organisatie 

wordt gedragen door vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Marianne 

Verstaen en John Vervaecke.  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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’t Biesteneirke op reis 

 
Ook dit jaar waren er verschillende Biestenaars die verder verbleven dan hun 

eigen tuin en straat.  Een overzicht… 

 

 
Een aantal buren uit de Kuipersstraat genieten van een gezellige 

picknick in Noord-Frankrijk 

 

Rudy uit de Rooseveltlaan kon je 

terugvinden op Île d’Oléron (Frankrijk) 
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Biestenaar Mathisse Grootaert wint bij de nieuwelingen 

tijdens 2de Memorial Igor Decraene  
Tekst: Koen Christiaens - foto’s: Willy Godefroid en Paul De Schuyter 

 

De 2de Memorial Igor Decraene op 17 juli was op vele vlakken een groter succes 

dan de eerste uitgave. Ondanks enkele dreigende wolken was het zonnetje van 

de partij, waren er méér supporters én een mooi deelnemersveld. De familie 

Verbeek uit Diest had de mobilhome zelfs al daags voordien in de Kleithoekstraat 

geplaatst. Britt Verbeek zou bij de dames nieuwelingen de 3de plaats in de wacht 

slepen.  

 

De recreanten kwamen op de middag het 

eerst in actie voor 2 ronden van elk 10 km. 

De 28 teams hadden zich vooraf zélf 

ingeschreven – in tegenstelling tot de andere 

deelnemers – en daarbij nogal wat creatieve 

ploegnamen: de Lustige Boerkens, Jenten en 

Pulle, De Slusters, de Speedboosters, Wij 

willen bloemen etc…  Echter, geen bloemen 

voor dit duo want ex-renner Goswin 

Laplasse uit Brakel kende pech.  Voor favorieten Tom De Smet en Dieter Maes 

hetzelfde verhaal waardoor CTDB Bidong als overwinnaars over de streep 

kwamen, gemiddelde 44,31 (!) km/uur. 

Ook 2 broers van Igor deden een eerste keer mee: Thybo Decraene vormde een  

duo met Alexander Dewulf: ”We kennen elkaar van 

de KLJ.  Vooraf hebben we 2 keer getraind. We rijden 

hier rond met truien van Morti uit Drongen, de 

bouwfirma waarvoor ik werk. Ons motto is 

Deelnemen is belangrijker dan winnen. We hopen een 

gemiddelde van 30 km/uur te halen en zullen 

tevreden zijn als de meet tevoorschijn komt.”  Ook 

Alexander kende vlug in de koers materiaalpech: 

“Volgend jaar zijn we uit op revanche.” 

Birger Decraene reed samen met Giel Eggermont: 

”Onze ploegnaam is Der Pantzerwagon. Dat is de 

bijnaam van Tony Martin. Ik ben wel favoriet van hem. 
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We zitten samen in het bestuur van de KLJ 

dat hier helpt aan de toog. Op training 

haalden we vooraf een gemiddelde van 34 

km/uur. Er zitten veel open vlaktes in het 

parcours maar de helling waar ik woon ben 

ik natuurlijk gewend.” Birger en Giel 

eindigden als 23ste in 33’33.” Bij 

afwezigheid van Abram en Michiel (beiden 

naar de Ronde van Luik) kwam Jonas 

Stockman aan de start bij de recreanten : 

“Doordat ik studeer als bio-ingenieur in Gent rest er me weinig tijd om te trainen, 

ik ben er bij voor de ambiance.”  Toch vond zijn ploegmakker dat Jonas veruit 

het meeste kopwerk had verricht. Ze werden beloond met een 9de plaats. Julie 

Stockman eindigde bij de meisjes-juniores in een tijd van 16’28” maar was 

achteraf wat ontgoocheld.  Toch mag Julie straks terugblikken op een geslaagd 

eerste jaar. Getuige daarvan haar recente 5e plaats in Berlare. 

 

 

Ik had de mogelijkheid om in de volgwagen van de Tieltse renners post te vatten 

en dit in het spoor van nieuweling Nathan Decuypere. Nathan woont in Wervik 

en is als tweedejaarsnieuweling een specialist in het rijden tegen de klok: 

Ploegleider Eddy Vancraeynest (gewezen winnaar van de Ronde van Vlaanderen 

voor beloften) zat aan het stuur, de pa van Nathan ernaast, en ikzelf achteraan 

met een zekere Dexter, een Amerikaan uit Utah die op proef was bij de Tieltse 

renners en ook Gianni Ramon, ook al ex-renner die de tijd in de gaten hield. Ik 

wou wel eens horen wat de ploegleider 

zijn renner allemaal toeriep: “Komaan 

Nathan, goed recht. Oppassen gootje 

(opdraaien Industrielaan), geen risico’s. 

Wind komt van rechts, da’s beter zo. 

Tegenwind, hier kun je het verschil 

maken (Industriezone). Goed in cadans 

blijven. Nog even en het slechtste stuk 

is voorbij. Terug snelheid nà de bocht, hup, hup.  Bijna halverwege. In het midden 

van de weg blijven, opgepast voor de putjes.  Gebruik alles wat je hebt. Komaan, 

lanceren want hier is het bergaf. Opgelet voor de bocht (Diepgrondstraat 

Anzegem), hier vielen ze reeds” (Nathan gaat even naar de graskant). 
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Gianni: ”Hij is een beetje verzwakt, rijdt nog aan 43 km/uur.  

Eddy: ”Nog 2,5 km (Schaagstraat) alles uit de kast halen, Nathan ! (die intussen 

zijn voorganger heeft ingehaald).  Nathan eindigt de 10 km in een tijd van 14’18”.  

“Ik heb het toch wat onderschat en moet beter kunnen. Ik reed bovendien 

gisteren ook al een zware wedstrijd in Orroir waar ik 7de finishte. Op naar het BK 

van volgende week in Grandglise (waar Nathan 23ste zou eindigen). Ik werd al 2 

keer provinciaal kampioen tijdrijden: in 2014 in Wingene en vorig jaar in 

Ruddervoorde.  Dit jaar was ik ziek en werd het geen succes. Ik ben me meer 

gaan specialiseren in het klimmen en behoor tot de nationale klimploeg. We zijn 

met 12 in totaal; met ook andere West-Vlamingen Lennert 

Cappan en Vito Braet.” 

 

De overwinnaar bij de nieuwelingen was zowaar een 

Biestenaar, Mathisse Grootaert uit de Deerlijkseweg. 

Mathisse is ook een tweedejaarsnieuweling die eerder op 

het seizoen een wedstrijd won in Kortemark. Bij de 

juniores eindigde Raoul Decraene op de 10de plaats.  

 

Belofte Berre Delesie is de kleinzoon van Luc Delesie en Renhilde Heyde uit de 

Kuipersstraat en de zoon van Pascal Delesie: 

 “We wonen al 25 jaar in Brugge. Bijna iedere zomer kwam ik naar de Biest en 

reed hier met mijn koersfietsje rond. Ik heb 3 maanden 

stilgelegen door een rugblessure. Daardoor heb ik zeer 

lang gesukkeld en ben nu pas serieus weer aan het 

trainen. Ik hou wel van het tijdrijden, deed ook al de 

ploegentijdrit in Borlo. Deze Memorial Igor Decraene is 

nog maar mijn 6de wedstrijd dit seizoen. Ik ben blij dat ik 

er bij was en ik vond het leuk om op de Biest te komen 

koersen. Dit was een hoog niveau met de top van België 

die hier aan de start kwam. Ik hou vooral van wedstrijden 

met kasseiklimmetjes maar ik voel dat ik nog competitie 

ontbreek. Als nieuweling won ik in Meulebeke, als junior 

in Zolder. Op 50 koersen haalde ik 28 keer de top-tien. Alle koersen waarin ik 

niet viel eindigde ik vooraan. Met Gaverzicht rij ik een mooi programma en hoop 

mijn seizoen nu nog wat kleur te geven.” 

 



september 2016 9 

Frederik Broché van het organisatiecomité blikte tevreden terug: “Vooral bij de 

beloften hebben we met Leysen, Verwilst en Palm een mooi podium, 3 

kameraden waarvan er 2 met Igor naar het WK gingen. Een vaste datum voor 

volgend jaar is er niet want we zijn afhankelijk van de kalender maar we zullen er 

gauw voor kijken.” 

 

In het volgende Biesteneirke volgt nog een gesprek met Carlo Bomans, 

bondscoach van de juniores. 

 

 

Bekende Vlaming ontmoet bekende Biestenaar 
tekst: Koen Christiaens 

 

Dit is géén alledaagse foto maar 

een fiere Biestenaar Charly 

Bettens  in het gezelschap van 

Eric Gerets. Een foto trouwens 

van 2 ex-trainers: Eric Gerets van 

onder meer Lierse, Club Brugge, 

Psv, Kaiserslautern en Wolfsburg. 

Charly was eerst speler-trainer 

bij Wakken, nadien trainer bij 

Stasegem en Beveren-Leie. 

Voordien was hij als speler actief bij SV Waregem, Ronse, Zwevegem, Meulebeke, 

Rc Waregem, Avelgem, Wakken en Ingooigem; Gerets bij wat meer 

gerenommeerde teams als Standard, Ac Milan, Mvv en Psv. De Rekemnaar, 

bijgenaamd de Leeuw van Vlaanderen, was ook Rode Duivel van 1975 tot 1991 

en speelde 86 interlands. Deze foto werd genomen in de Vijverlounge naar 

aanleiding van de thuismatch van Essevee tegen Standard.  Charly: ”Dankzij Jo 

Planckaert en Base was ik daar uitgenodigd.  Gerets gaf toe dat Essevee verdiend 

had gewonnen (1-0).” 

Zulte Waregem begon de competitie op een schitterende manier met 10 op 12 

en is voorlopig leider in de Jupiler Pro League. Vooral in verdedigend opzicht 

zorgen de transfers en de ervaring van Derijck en De fauw voor stabiliteit. 

Intussen brengt de nieuwe sfeertribune veel ambiance; de volgende fase in het 

Regenboogstadion is de uitbreiding van de tribune kant vijvers.  
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Vakantie aan de Vlaamse kust 
tekst: Rumal 

 

De laatste dagen van juni sleepte ik mij voort en ieder werkske dat ik moest doen 

was er één te veel. Na een bezoek aan de arts van dienst bleek ik slachtoffer te zijn 

van het “burn out syndrome”. Zoiets als een oud 

kolenkacheltje maar dan bij de mens.  Niets om u 

zorgen over te maken zei de brave man, maar ge 

moet u wel goed verzorgen. Ge kunt misschien 

een weekske naar de Belgische kust gaan, stelde 

hij voor.  Zalig niets doen, goed eten en drinken 

en vooral u niet opjagen en uw ogen de kost 

geven. 

Ik met deze melding naar huis en aangezien mijn vrouwke niets liever heeft dan 

een kerngezonde man vertrokken wij beidjes naar Knokke-Heist, kwestie van ons 

onder het schoon volk te begeven (lelijke mensen met veel geld dat bestaat niet 

naar ‘t schijnt). 

Mooi weer - wat niet zo vanzelfsprekend was deze zomer - goed eten, lekkere 

drankjes en veel rust, allé de eerste nacht toch. Maar ‘s anderendaags ‘s morgens 

begon het al. Ik ga verse broodjes en de krant halen, passeert daar op de dijk een 

jogster met een looptenue, twee maten te klein, ik liet van 

verbazing mijn croissanskes bijna uit mijn zak vallen. Als de 

ochtendstond goud in de mond heeft, was er daar juist een 

fortuintje mijn pad gekruist.  

Ik naar ‘t appartement nog een beetje van mijn melk en ge 

moogt als brave huisvader nog niet te veel laten merken !  

Na een lekker ontbijt en een verkwikkende douche de straat 

op om boodschappen te doen, kwestie van dat lekker eten 

en drinken te gaan halen in den Delhaize. 

Moest ik een slecht karakter hebben ge zoudt de vrouwen 

er van verdenken dat ze het expres doen. Met tientallen, wat zeg ik, met honderden 

en allemaal gekleed, enfin (on)zedig bedekt met de mooiste shorts, rokjes, bloesjes 

en andere niemendalletjes. Ik zweer het u, als ge als gezonde man niet oplet ge 

zoudt verdorie tegen een strandcabine sukkelen. 

Terug in onze schuilplaats zere een apero of twee gedronken van pure alteratie en 

na een casserole lekkere mossels met bruin brood en een frisse Rodenbach kunnen 

we de verleidelijke sirenes terug in de ogen kijken (bij wijze van spreken want 
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anders komen er ongelukken van).In de namiddag was het zo mogelijk nog erger.  

Ge moet eens een strandwandeling doen langs de waterlijn, niet te doen, ‘t is 

precies een preselectie van Miss België en pas op: er is hier geen leeftijdslimiet.  In 

de  echte show klagen sommige kandidaten van een vleeskeuring als er twintig 

man zit te kijken en hier lopen er wel tweehonderd te gapen en geen mens die zich 

er aan stoort.  

Na een uurtje heb ik mij wijselijk in de strandbazaar de donkerste zonnebril 

gekocht die ze hadden want zeven op zeven zo’n marteling zou wel voor een 

kortsluiting kunnen zorgen en bij mij zitten er geen plonkskes in.  De betekenis van 

het gezegde “ne mens moe kunnen sterk zijn in zijn leven“ heeft voor mij nu toch 

wel een bijzondere bijklank gekregen! 

Maar geen zorgen, ik sta er weer en zie vol spanning uit naar de kust, want daar 

vind ik de rust en de vrijheid en de lust (of hoe was de tekst van het liedje alweer ?). 
 

 

Wist je dat… 
 

… de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen, die wordt verreden op 22 

maart 2017, tot de World Tour zal behoren ?  De organisatoren 

van Waregem Vooruit zien zich daarmee beloond voor hun 

positieve commentaren bij de UCI en krijgen alle World Tour 

teams én de betere renners aan de start 

… er nu ook een aardappelautomaat op de Biest staat ? 

… de Kerstloop (op de Biest) en de Beatrun (in het stadscentrum) in december 

niet meer in hetzelfde weekend vallen ? 
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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 

 kaarting op maandag 12 september (SOB De Roose) en dinsdag 27 

september (OC Nieuwenhove) 

 hobby op dinsdag 6 september (SOB De Roose) 

  

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaarting op woensdagen 14 en 28 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 

 vrijdag 9 september: startavond (SOB De Roose) 

 zaterdag 24 september vanaf 14 uur: praktische proeven 2de Foto 

speurneuze wandeltocht (SOB De Roose) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten oktobernummer binnen vóór 22 september, bij voorkeur via e-

mail 

 

 

 

De pastabus is een uniek en creatief concept.  De bus is 

perfect als u op zoek bent naar originaliteit.  Wij 

verzorgen al uw feestjes, festivals, communie, 

verjaardagen tot bedrijfsfeesten vanaf 35 personen. 

www.depastabus.be – Deerlijkseweg 51 – 0487 27 49 84 


