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2 ‘t Biesteneirke 

    

Beste Biestenaar 

 

Bij het ter perse gaan van dit 

nummer, zagen de 

weersvoorspellingen voor hét 

hippische evenement van het jaar, 

Waregem Koerse, er veelbelovend uit.  

En meteen hoor je terug de bijna 

legendarische uitspraken: “S’èn toch 

oltij cheluk in Woareghem” en “’t’ Ès 

oltij goe were mee Woareghem Koerse”.  Wedden dat je ze 

ook al hoorde of zelf uitgesproken hebt ?  

 

Het Waregem Koersegewoel blijft voor de wijk Biest beperkt tot wat beats die 

onze richting komen uitgewaaid als de wind noordwaarts is.  Op de grote 

dinsdag staan, misschien tot uw ongenoegen, auto’s van bezoekers geparkeerd 

tot bijna op uw oprit.  Maar vooral de voordelen mag ik zeker niet vergeten: als 

bewoner ben je in een wip in het bruisende centrum of op de hippodroom en als 

je werkgever je een beetje gunstig gezind is, krijg je een extra vakantiedag.  Wie 

het afsluitende vuurwerk graag op een comfortabele wijze vanuit zijn ligzetel wil 

bekijken, is vaak beter af in zijn eigen tuin.  En wie oliebollen koopt op de kermis, 

kan ze nog warm opeten bij thuiskomst.   

 

De redactie heeft terug heel wat, voornamelijk sportieve artikels gesprokkeld.  

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.  Tevens worden meer dan 300 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

foto: noodweer Benelux 
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Nabeschouwing 2de Benito Classic op zaterdag 8 juli 
tekst: Tony Debeerst – foto’s: Willy Godefroid 

 

Het weer was ons gunstig gezind. De 

eersten waren reeds aanwezig vóór 7 

uur. 

We hadden een opkomst van 545 

deelnemers wat dan ook een 100-tal 

meer was dan vorig jaar, waarvan 30% 

vrouwen, dus een succes.  

De deelnemers kwamen van alle kanten uit Vlaanderen. Zelfs een damesploeg 

Pousse Cafe Ladies Cycling Team Antwerpen was er met 12 deelneemsters. 

Ook mogen we onze eigen leden niet vergeten die zich een ganse dag hebben 

ingespannen om zowel de bevoorradingen, bar en inschrijvingen in goede banen 

te leiden. 

Graag zou ik ook een woord van dank willen richten aan directeur Eddy Nuyttens 

en de schoolgemeenschap Biest-Jager om deze mooie start- en aankomstlocatie 

te mogen gebruiken. 

 

 

Wist je dat… 
 

…wielrenner Raoul Decraene aan zijn laatste maanden bezig is bij de 

Tieltse Renners ?  Deze wielerclub houdt er op het einde van dit seizoen mee op 

te bestaan. Bovendien moet Raoul in 2018 de overstap maken naar de beloften. 

Hij zal volgend seizoen uitkomen voor het wielerteam Home Solution-Anmapa-

Soenens. Ex-prof Kevin Hulsmans wordt trouwens de ploegleider. 

… het groenste plein van Waregem zich momenteel op de Biest bevindt ?  
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Frank Tant rondt succesvol de Dodentocht af  
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

Frank Tant (55) uit de Boeversstraat was één van de 

13 952 starters aan de 48ste Dodentocht op vrijdag 11 

augustus in Bornem.  Hij wandelde, 16 uur en 33 

minuten na de start, om exact 13.36 uur over de 

aankomststreep in de Boomstraat.  Frank viel met zijn 

prestatie net binnen de top 1 000 !  Er finishten 8 582 

deelnemers, ruim 1/3 gaf er onderweg de brui aan. 

 

Frank, vanwaar het idee om aan de Dodentocht deel te nemen ? 

Ongeveer 30 jaar geleden had ik al eenmalig meegedaan aan de 100 km in 

Torhout, beter gekend als de Nacht van Vlaanderen.  Ik ging ervan uit dat de 

gekende Bornemse Dodentocht telkenjare op 15 augustus plaats vindt.  Hierdoor 

zag ik het niet zitten om deel te nemen en de dag erna terug aan de slag te gaan, 

meestal op de eerste werkdag na het verlof.  Tot vorig jaar een deelneemster, die 

ook de Dodentocht succesvol had afgerond, er mij op wees dat dit telkens op de 

vrijdag vóór 15 augustus plaats vond.  Meteen het sein om mij in te schrijven.  

 

Vereist het stappen van dergelijke grote afstand een 

goede voorbereiding ? 

Ik heb niet méér gewandeld dan gewoonlijk.  Ik beschik 

wel over een goede fysieke conditie omdat ik samen met 

mijn echtgenote veel ga fietsen en wandelen.  Zo ga ik 

jaarlijks op bedevaart naar Halle.  Die afstand (72 km) leg 

ik af in 12 uren.  Ik vertrek telkens om 2 uur ’s nachts in het 

weekend, gezien het verkeer dan veel kalmer is.  Tevens 

stap ik alleen, omdat de groepen vaker halt houden onderweg én omdat ik er 

een stevig tempo op na houdt.  En ja, het gebeurde dat ik als voorbereiding te 

voet naar mijn werk op een goeie 5 km ging, maar eigenlijk was dit maar een 

peulschil. 

 

Hoe verliep dan de praktische kant na je inschrijving ? 

2 maanden op voorhand had ik mij ingeschreven.  Wegens het stijgende succes 

van de Dodentocht was voorinschrijving voor de 1ste maal verplicht.  De 39 euro 

inschrijvingsprijs is zeker te rechtvaardigen: een prima organisatie met 
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honderden vrijwillige medewerkers, voldoende rustposten waar telkens méér 

versnaperingen de deelnemers energie moesten geven, voldoende toiletten en 

vuilnisbakken, hulpverlening, busjes om de gestrande wandelaars op te pikken, 

bagageservice, enz.  Na het ophalen van de startbadge hadden geoefende 

wandelaars me gemeld dat je als stevige stapper best vooraan stond bij de start 

zodat je de hele meute niet voorbij hoefde 

te wandelen de eerste kilometers.  Groot 

was mijn verbazing toen ik rond 17.15 uur 

de startzone bereikte dat daar al honderden 

wandelaars stonden te wachten op het 

startschot, ruim 3 uren later (om 21 uur).  

 

En dan na lang wachten volgt het 

startschot… 

3 uur wachten is inderdaad lang én 

vermoeiend.  In de eerste kilometers had ik 

de indruk dat ik maar niet vooruit geraakte, 

gezien vele wandelaars mij voorbij staken.  

Maar gaandeweg veranderde de situatie en 

haalde ik de gehaaste deelnemers terug in.  

Het volledige parcours is perfect uitgepijld 

waardoor foutlopen bijna onmogelijk is.  Door de drukte volg je gewoon de 

massa die voor jou loopt.  Ik vind het belangrijk dat je je eigen tempo aan houdt, 

maar gezien ik alleen wandelde, leverde dit geen probleem op.  Op die manier 

geraak je wel af en toe verzeild bij een deelnemer of groepje dat er hetzelfde 

tempo op na houdt.   

 

Na de nacht kreeg je het gezelschap van je echtgenote Martine en een 

kennis om je te steunen. 

Er zijn behoorlijk wat volgers mee op baan.  De organisatie speelt hierop in door 

een – ook uitgepijlde – route voor de chauffeurs te voorzien.  Het wandelparcours 

is trouwens volledig verkeersvrij waarbij enkel plaatselijk verkeer toegestaan is.  

En na 48 edities zullen de bewoners heus wel weten dat ze hun auto die avond 

en nacht beter op stal laten.  Op alle kruispunten staan nadars opgesteld en bij 

drukke oversteken staan seingevers of agenten om het autoverkeer een halt toe 

te roepen.  De wandelaar heeft altijd voorrang, wat zeker niet evident is.  Daarom 

een grote pluim voor de organisatie ! 



6 ’t Biesteneirke 

Martine en Sylvie zouden me op de 1ste stopplaats na 7 uur opwachten, maar 

hebben me daar op een haar na gemist.  Bij de 2de stop in Opdorp, met nog 6 

uren voor de boeg, waren ze wel op tijd.  Ze hadden een frigobox met lekkers 

mee, maar gezien je op de controleposten ruimschoots aan je trekken kwam, was 

dit niet nodig. 

 

De Dodentocht is internationaal gekend en zeker ook om de animatie die 

errond hoort.  Heb je dit ook zo ervaren ?  

Jazeker, de eerste uren wandel je van het ene bandje naar het andere.  Ook de 

laatste kilometers kom je terug in het gewoel terecht.  Gezien ik vrij vroeg over 

de aankomststreep kwam, stonden nog niet zoveel toeschouwers in Bornem die 

je met een hartverwarmend applaus verwelkomen.  Het gros van de deelnemers 

arriveert er tussen 18 en 21 uur, wanneer de ambiancemeter terug hoge toppen 

scheert.   

 

Kun je het anderen aanraden om deel te nemen aan de Dodentocht ? 

Wie sportief en niet vies is van een stevige uitdaging, kan ik het zeker aanraden.  

Ik heb het sommige momenten wat moeilijk gehad, maar de man met de hamer 

ben ik nooit tegengekomen.  Ook het parcours is zeer divers, wat ook niet anders 

kan als je 100 km stapt: door bossen, wijken en dorpskernen, langs het jaagpad 

van de Schelde en de Rupel.  Het mooiste vond ik de passage door een 

kasteelpark.  Daar stonden duizenden kaarspotten opgesteld die het parcours 

vormden.   

Ik heb de tocht beëindigd met blaren op mijn voeten, maar verzorging had ik 

niet nodig.  Mijn kousen en schoenen heb ik trouwens nooit uitgedaan tijdens 

de tocht en ook heb ik slechts 2x amper 10 minuten halt gehouden. Ik hou er 

een schitterende herinnering, diploma en medaille aan over, dus een 2de 

deelname zal ik zeker overwegen. 

 

Oproep ! 
 

Indien er Biestenaars van plan zijn de verplaatsing te maken naar Nice of Arnhem, 

tegenstanders van Essevee in de Europa League, wil contact opnemen met 

redactie@biesteneirke.be. De verplaatsing naar Rome op speeldag 2 wordt zo 

goed als zeker achter gesloten deuren gespeeld. UEFA legde deze maatregel op 

voor de club uit de Italiaanse hoofdstad, na herhaaldelijke incidenten. 
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Dag van de Buren in de Bieststraat 
foto: Henk Soens 

 

Ieder jaar tekenen de buren uit de Bieststraat present voor de Dag van de Buren.  

Ook op de afgelopen editie was iedereen terug van de partij.  De onderstaande 

foto met enkel lachende gezichten spreekt boekdelen. 

 

 
 

Hoevefeesten op Hoeve Decraene 
tekst: Koen Christiaens 

 

Op zondag 10 september gaan de Hoevefeesten van de Landelijke Gilde 

Waregem door op de Hoeve Decraene, Kleithoekstraat 50. Om 9.30 uur is er een 

misviering in de kerk van Nieuwenhove en tractorwijding gevolgd door een tocht 

met tractoren tot Hoeve Decraene. Om 11.30 uur is er een aperitief en nadien 

barbecue. Volwassenen betalen 16 euro, kinderen jonger dan 12 jaar 9 euro. In 

de namiddag zijn er behendigheidswedstrijden voor tractoren en fietsen. 

Inschrijven hiervoor kan de dag zelf. De start van deze proeven is vanaf 13.30 uur, 

de prijsuitreiking gaat door om 18 uur. Voor meer info en reservaties voor de 

barbecue kan je mailen naar lgwaregem@gmail.com of telefonisch contact 

opnemen met Dieter Waelkens op het nummer 0474 75 61 59.  
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Officiële opening van de industriezone Groenbek 
tekst en foto: een buur van Groenbek – schets: Leiedal 

 

Op donderdag 6 juli werden de dichtst wonende buren uit de Hoogmolen-

Kollebloem- en Vlasbloemstraat om 18 uur uitgenodigd door de 

intercommunale Leiedal voor de opening van het bedrijventerrein Groenbek. 

Met een 9-koppige delegatie van de Vlasbloemstraat nam gemeenteraadslid 

Xavier onder een stralende zon het voortouw richting vroegere Bekaert Textiles 

fabriek die in 1892 werd opgericht door Ivo Bekaert en gespecialiseerd was in 

het weven van matrassenstoffen.  

In 2010 werd op vraag van de stad Waregem door Leiedal de vroegere 

Bekaertfabriek omgetoverd tot een kwalitatief hedendaags bedrijventerrein met 

nieuwe wegen en een moderne infrastructuur. In 2013 begonnen de 

slopingswerken van de site die 14 ha groot is en 

1 ha groen bevat.  Slechts 3 vroegere gebouwen 

werden behouden. 

Bij aankomst werden we muzikaal verwelkomd 

door een Griekse schone en haar tokkelende 

partner. Daarna ging het in gestrekte draf richting 

drankstand waar Christa met haar dochter Lisa en 

enkele collega's van Leiedal de opdracht hadden 

om de dorstigen te laven. Om de hongerigen 

onder ons te spijzen werd frituur 't Boefferke 

ingeschakeld die ons een Vlaams bakje friet met 

mayonaise en een frikandel of boulet serveerde. 

Daarna was er ook de mogelijkheid om, met een 

tandem of een gekke fiets die door de Veloods 

ter beschikking waren gesteld, de site af te 

fietsen. 

Onder het luisterende oor van burgervader Kurt en een deel van zijn 

schepencollege benadrukte de CEO van Leiedal dat er veel aandacht zal besteed 

worden aan het milieuvriendelijk aspect aan de kant van de Hoogmolenstraat 

met veel groen, enkele kinderspeeltuigen en een petanqueplein, naar verluidt 

zullen de kosten gedeeld worden met het stadsbestuur. 

Via de verkoopleidster Cindy Deglorie kwamen we te weten dat de site zo goed 

als verkocht was en dat reeds een 15-tal bedrijven actief zijn met een diversiteit 

van milieuvriendelijke ondernemingen. 
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In de vroegere bureaus van Bekaert Textiles is nu nog altijd de administratie van 

de fusiegroep Bekaert-Deslee gevestigd waar momenteel een 200-tal bedienden 

het papierenwerk verrichten. De productie stopte in 2009 en werd overgebracht 

naar lageloonlanden, voornamelijk naar Turkije en Roemenië. 

Een andere goed bewaarde historische blikvanger is de schouw met de 

firmanaam Bekaert in verwerkt. Deze diende om de rook van de stoomketels die 

de fabriek verwarmden af te voeren. Uit goede bron (Freddy en Joseph) hebben 

we vernomen dat enkele jaren geleden de schouw met enkele meters is ingekort. 

Ook de restanten 

van de boorputten 

die van 250 m diep 

de 

watervoorziening 

van de fabriek 

verzorgden zijn nog duidelijk zichtbaar. Achteraan de site ligt de lagergelegen 

Hooibeekvallei die een waardevol biologisch natuurgebied is waarvan Leiedal het 

typische karakter nog heeft versterkt. 

Door een plotse regenbui kwam het, onder een paraplu van Leiedal, tot een 

verbroedering tussen de Kollebloem- en de Vlasbloemstraat. Toen de 

Leiedalmedewerkers hun bar moesten sluiten werden de Vlasbloemers onder 

zachte dwang en na lang (?) aandringen uitgenodigd in de Kollebloemstraat nr 

15 bij de sympathieke Christa en haar man om nog een laatste gaatje te vullen, 

enkel Sef had geen gaatje meer over. Er werden al plannen gesmeed om op het 

kerstfeest van het Molenpark dat doorgaat in De Roose op 16 december 2017 

een muzikaal optreden te verzorgen met de 2 straten... dus hou alvast deze 

datum vrij. 

Intussen was het al bijna vrijdag geworden en was het tijd voor de werkende 

mens om na een leerrijke avond onder de wol te kruipen, enkel onze verpleegster 

met vroegdienst bleef nog eventjes haperen. 

 

Wist je dat… 

… op vraag van enkele jonge gezinnen uit het Molenpark en met de 

samenwerking van het stadsbestuur, met in het bijzonder schepen Jo Neirynck, 

het pleintje in de wijk wordt opgesmukt met twee kinderspeeltuigen en enkele 

zitbanken voor de (jong) gepensioneerden ? 
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West-Vlamingen aan het feest tijdens 3de Memorial Igor 

Decraene 
tekst: Koen Christiaens - foto’s :Willy Godefroid 

 

De West-Vlamingen waren op zondag 16 juli aan de macht tijdens de 3de 

Memorial Igor Decraene. Bij de nieuwelingen zegevierde nationaal kampioen 

Lars Van Ryckeghem (Aartrijke); bij de juniores Loran Cassaert (Roeselare) en bij 

de beloften Aaron Verwilst (Ruiselede). 

En met Julie Stockman stond er – bij de dames juniores - ook een Biestenaar op 

het podium. Eerder in de voormiddag hadden 231 dapperen (12 van hen 

inbegrepen voor de kidstocht) zich gewaagd aan de 45 of 85 km voor een 

recreatieve tocht. Ex-bondscoach veldrijden Rudy De Bie was één van hen. 

 

Julie Stockman pakte de 2de plaats bij de dames-juniores: “Dit seizoen had ik 

nog niet veel geluk, mijn broers Michiel en Abram trouwens ook niet.” wist Julie.  

“Op cruciale momenten had ik met een lekke band af te rekenen of ik viel op het 

verkeerde moment. Ik amuseer me wel maar was 6 weken uit competitie omdat 

ik voor school stage had, ik volg de richting hotel en restaurant in de Groene 

Poorte in Brugge. Ik kon wel al mooie uitslagen rijden 

zoals een 2de plaats in Sinaai. De week ervoor was ik 3de 

geworden. Ik hoop eens te winnen.  De laatste weken 

trad ik ook af en toe aan bij de elites. Dat is wel een 

enorm verschil in snelheid. In plaats van wedstrijden 

rond de 50 à 60 km gaat het naar koersen van 100 km. 

Ik ben wel blij dat ik vorig jaar de stap gezet heb naar 

het wielrennen. Ik heb 11 jaar atletiek gedaan, je moet 

er veel meer voor doen maar ik doe het graag. Een 2de 

plaats op de Memorial Igor Decraene is onverhoopt. 

Het podium halen was vooraf het hoogst haalbare 

want tijdrijden is niet echt mijn ding.” 

 

De broer van Julie, Jonas trad aan bij de recreanten, zoals ook Thybo en Birger 

Decraene. Een andere Biestenaar die aan dit onderdeel (2 ronden van 10,3 km) 

deelnam was Lode Maes. “Samen met mijn fietscollega Joeri Tijtgat hebben we 

al aan cyclocross gedaan. Ik moest een ploegnaam zoeken voor deze tijdrit en 

dacht aan paardenkracht. In het Engels klinkt dit schoner, vandaar de naam 
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Horsepower. Ik dacht eerst niet 

mee te rijden dit jaar maar heb dit 

toch gedaan voor Stefaan en 

Caroline. Wat me dit jaar opviel is 

dat ze ons stonden aan te 

moedigen toen we passeerden 

aan de boerderijen, dat was leuk. 

We reden gisteren ook beiden 180 

km en gingen daardoor rapper in 

verzuring.” Team Horsepower 

klokte af als 19de  - op 28 duo’s – in een tijd van 31’43”. 

 

Het Waregemse team Jama, met Francky en Yves De Praeter, kwam beter voor 

de dag als 11de in een tijd van 30’04”.  Francky: “De naam Jama komt er door 

Jean-Marie Lammerant. Jean-Marie was net als ons aangesloten bij een 

vriendengroep uit Harelbeke. Iedere 

woensdag en zondag gingen we trainen en 

tijdens het fietsseizoen ging het onder meer 

naar de Ventoux, naar Rijsel etc… Jean-

Marie was altijd goedlachs, een joviale gast. 

Op de 1ste communie van zijn kind sloeg het 

noodlot toe en hij verongelukte. Onze 

deelname is een ode aan Jean-Marie, zoals 

deze tijdrit er een is aan Igor Decraene. We 

wilden per se starten vandaag. Team Jama 

was de nickname van Jean Marie. We deden 

ook al een triatlon in Almere in Nederland met Team Jama, dat is de oudste 

triatlon in Europa. Over onze uitslag vandaag zijn we tevreden: wij zijn een 

Waregems team en als je ziet met wat materiaal bepaalde recreanten aan de start 

verschijnen. Er zijn er ook weinig gestart denk ik die de leeftijd hebben van 55 

jaar.” 

Leuk weetje : Francky’s broer Yves De Praeter speelde in het seizoen 1989-1990 

5 wedstrijden bij SV Waregem aan de zijde van Richard Niederbacher.  

 

Ook de Brigandbikers waren van de partij met Filip Van Damme en Filip 

Dischlivoi: “We komen uit Ingelmunster. Het is de 1ste keer dat we meedoen. We 

zijn niet uitgerust met een echte tijdritfiets en hebben enkel goede benen. We 
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hopen in de middenmoot te eindigen. We kennen ook andere deelnemers van 

ATOM 6.” De Brigandbikers eindigden als 14de.  

 

Intussen babbelde Nico De Muyter alles vlot aan mekaar. “Ik begon deze job 

ooit als 14-jarige. Mijn eerste wedstrijd die ik als speaker versloeg was in Sint-

Maria-Lierde. Ik ben met veel van die coureurs meegegroeid. Oliver Naesen 

bijvoorbeeld ken ik al van bij de aspiranten.  Ik becommentarieer zo’n 80 

wedstrijden per seizoen; ook de veldritten en op de 

piste. Als ik de deelnemerslijst van deze Memorial Igor 

Decraene bekijk zie ik vooral een sterke bezetting bij 

de beloften. Jasper Philipsen (die finaal niet deelnam; 

nvdr) is iemand die het einde van zijn mogelijkheden 

nog niet kent.” 

 

Bij de nieuwelingen haalde nationaal kampioen 

tijdrijden Lars Van Ryckeghem het. Pieter Beelen uit 

Herenthout stond nadien nog na te genieten aan de 

KLJ tent: ”Ik eindigde de 10,3 km in 14’13” op de 10de 

plaats. Op het einde ben ik wat stilgevallen. Tijdrijden 

is nochtans het onderdeel dat ik het beste moet kunnen. Vorig jaar werd ik 

Provinciaal Kampioen tijdrijden. Ik ben aangesloten bij Heist Cycling Team. Op 8 

juli won ik als 2dejaarsnieuweling de koers in Langemark. Ik was ontsnapt met 

een Fransman die ik versloeg in de spurt. 

 

Nadien was het de beurt aan 

de juniores.  Vele Biestogen 

waren natuurlijk gericht op 

Raoul Decraene (foto), die 

vooraf al lange tijd op de 

rollen had getraind. Raoul 

eindigde knap als 6de en 

haalde zijn voorganger in. 

Winnaar werd Loran Cassaert 

uit Roeselare. ”Het mocht voor mij nog een tikkeltje lastiger zijn.”  Belgisch 

kampioen Sébastien Grignard werd dit keer geklopt en eindigde 3de. 
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Bij de beloften maalde Aaron Verwilst de 30 km 3 seconden sneller af dan Rune 

Herregodts. Kenners wisten te zeggen dat er  bij de beloften enkele renners op 

de Biest startten die profrijp zijn: winnaar Aaron Verwilst, Jordi Warlop en 

nationaal kampioen Senne Leysen terwijl Stan Dewulf nog een jaartje wil rijpen 

bij de beloften. Eerstejaars Sander De Pestel uit Sint-Niklaas is ook zo’n talent 

en zou 4de eindigen: ”Ik had gehoopt op top 5 dus ben ik tevreden over mijn 

uitslag. Dit was de 1ste keer dat ik me kon meten met de top van België. Vorig 

jaar won ik op de weg het BK bij de juniores op de weg in Hooglede. We moesten 

toen 10x over de Gitsberg. Ik won ook al de Omloop het Nieuwsblad en in 

Jemeppe.  Tijdrijden kan ik wel goed, 

haalde al het podium op het BK. Dit 

jaar was ik 3e in de nationale testtijdrit 

in Montenaken, al was er daar een 

mindere bezetting. Het paste me om 

vandaag te starten in Waregem want 

ik heb net examens achter de rug. Ik, 

Van Moer, Herregodts en Apers, we 

zijn onderlinge concurrenten en komen uit dezelfde streek, uit het Waasland 

maar trekken veel met elkaar op. Ik zie mezelf als een renner voor het 

Ardennenwerk, de cols zijn echter te hoog gegrepen voor me. Ik moet het 

hebben van de zware koersen, ik ben geen spurter maar een puncher.” 

 

Het 8-koppige bestuur van de Memorial Igor Decraene blikte ’s avonds voldaan 

terug op deze 3de editie. Bestuurslid Bernard Vandewalle verwoordde het als 

volgt: “Bij de beloften heeft er een Tieltse gewonnen voor een Tieltse”.  Kortom: 

Aaron Verwilst (ooit begonnen bij Tielt maar nu Lotto Soudal) won voor en met 

Igor Decraene in gedachten. 

 

Intussen zijn we enkele weken verder en lieten enkele hoofdrolspelers uit de 3de 

Memorial Igor Decraene zich opmerken: Lars Van Ryckeghem werd in Les Lacs 

de l’Eau d’ Heures bij de eerstejaars nieuwelingen Belgisch kampioen op de weg, 

Sébastien Grignard behaalde bij de juniores een bronzen medaille op het EK in 

het Deense Herning en Sander De Pestel won de ronde van Oost-Vlaanderen.  

Onze eigen Julie Stockman en Raoul Decraene lieten zich niet onbetuigd: Julie 

won op 6 augustus haar eerste koers (zie elders in dit Biesteneirke), Raoul 

eindigde 10de in Veldegem en in Angreau. 

 



14 ’t Biesteneirke 

’t Biesteneirke op reis 
 

’t Biesteneirke gaat niet alleen virtueel de wereld rond dankzij de website, maar 

ook de papieren versie maakt graag een uitstapje.  

 

 
‘t Biesteneirke was op reis naar Kwodava (Polen). 

Het was vergezeld van Dirk Borret die zijn broer een bezoekje bracht. 

 

 

Rik, Renate en Fien zochten het minder 

ver en gingen 3 landen bezoeken op het 

Drielandenpunt in Kelmis (B), Vaals (NL) 

en Aken (D) 

 

 

Frontpagina Biesteneirke: 

Linda en Joseph hielden halt aan de 

Notre Dame des Cyclistes in Labastide 

(Frankrijk), waar een passage van de 

Tour de France plaats vond op 12 juli 
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Julie Stockman behaalt 1ste zege ! 
Tekst: Koen Christiaens - foto: Julie Stockman 

 

Op zondag 6 augustus mocht wielrenster Julie Stockman in Zingem op het 

ereschavotje. De dames-juniore uit de Stijn Streuvelsstraat boekte hiermee een 

allereerste overwinning en verwees de Nederlandse Cathalijne Hoolwerf en 

Marjon Claus naar de dichtste ereplaatsen. 

 

Hoe kwam die zege tot stand, Julie ? 

We kwamen aan de start met 55 rensters, waarvan 31 juniores, want ook de 

nieuwelingen namen deel. Er waren gedurende de wedstrijd veel ontsnappingen. 

Het was een vlak parcours maar er stond die dag veel wind. Ik kon steeds attent 

voorin koersen. Finaal kwam het tot een spurt met een uitgedund peloton. Ik 

ging de spurt aan de laatste 200 meter en niemand raakte me nog voorbij. 

 

Op het einde van dit 

seizoen houden de 

Tieltse renners na 11 

jaar wielersponsoring 

ermee op. Heb je al 

een nieuwe ploeg voor 

het volgende seizoen ? 

Nog niet, maar er rest 

me wel nog wat tijd. Ik 

maak me daarover nog 

geen zorgen. 

 

Bovendien zullen de 

teams – die met een 

damesploeg uitpakken – wel interesse tonen om een opkomend talent als Julie 

Stockman in de toekomst in hun rangen te hebben ! 

 

Ook de broers van Julie, Abram en Michiel Stockman lieten zich ferm opmerken 

tijdens de Ronde van Namen. In de eindstand eindigde Abram 9de en Michiel 

14de. Ook tijdens het BK in Stabroek was een hoofdrol weggelegd: Abram werd 

6de en Michiel 16de.  Recenter namen ze deel aan de profkoersen in Heusden, 

Leuven (Abram werd 2x 19de) en Overijse. 



16 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke september: Rik Verhaeghe – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19  

 dinsdag 5 september: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 11 en dinsdag 26 september: kaarting en gezelschapsspelen 

(SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 13 en 27 september: kaarting (SOB De Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com 

 vrijdag 15 september: KWB startavond 

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

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 28 september: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten oktobernummer binnen vóór 21 september, bij voorkeur via e-mail 

 

 

 Autobedrijf Tiers 
Rijksweg 148 
9870 Machelen - Zulte 
 
09 388 84 30 
info@tiers.be 


