
Wielerwedstijd in Meer  10 oktober 2015. 

De weergoden waren ons vandaag iets gunstiger gezind dan vorig jaar en we hebben de wedstrijd in goede 

weersomstandigheden kunnen afwerken. 

Voor de eerste wedstrijd hadden we zes deelnemers aan de start in de categorie Heren 51-60 : Jos, Louis, 

Ton, Luc, Hennie en Ruud.  Helaas hadden we geen dames aan de start. De eerste ronde kwam Ton als 

eerste over de finish.  Vrij snel daarna is er een  kopgroep van 4 ontsnapt met 1 Dreefse trapper er bij : Jos.  

Daarna viel het tempo in de achtervolging regelmatig wat stil en werd dit terug wat opgeschroefd o.a. door 

de inzet van een aantal sterke Dreefse trappers.   

 

 

Tactisch was dit wellicht niet zo verstandig aangezien wij iemand in de kopgroep hadden (moet je om goed 

te zijn in een koers niet eerst een ander zijn bord leeg eten voordat je aan je eigen bord begint  ?).  De 

kopgroep werd in de laatste ronde teruggehaald. Gelukkig was net voordien een beresterke Jos uit deze 

kopgroep ontsnapt.  Aan de finish had Jos nog een kleine minuut voorsprong op de rest. 

 

 

 

 



Het resultaat van de eerste wedstrijd was dus heel goed.  1,5 winnaars voor de Dreefse trappers : Jos eerste 

in de categorie 50+ en Frans (die is toch ook een beetje van ons hé) 1e in de categorie 60+. De andere 

Dreefse trappers waren erg tevreden over hun gereden wedstrijd. 

 

Voor de tweede wedstrijd kwamen 7 Dreefse trappers aan de start : Rob en Koen in de categorie Heren -30 

en Corne, Robbert, Toin, Frank en Danny in de categorie Heren 41-50. 

 

 

 

De anderen waren niet te vinden voor de foto 

(zenuwen ? ) 

 

In deze wedstrijd lag het tempo veel hoger en is het al een hele prestatie om meer dan 1 ronde in het 

peloton mee te kunnen rijden.  Danny heeft de wedstrijd volledig uit kunnen rijden en heeft de 3e plaats 

behaald in zijn categorie. Proficiat aan alle deelnemers. 

En Corné heeft ze allemaal een poepie laten ruiken ! 

 

  

Ik zal ze eens wat laten zien mijn laatste jaar 

bij de jeugd. 
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Na de wedstrijd snel naar binnen (als hier punten voor gegeven zouden worden waren we zeker kampioen) 

om nog wat na te praten en de uitslag van de clubs te vernemen.  

 

We zijn dit jaar 5e in de club rangschikking geëindigd. Dit is helaas iets minder dan voorgaande edities maar 

als volgend jaar onze dames weer van de partij zijn, we nog meer leden kunnen overtuigen deel te nemen 

aan dit leuke evenement en we iets “slimmer en tactischer” gaan rijden moeten we volgende jaar zeker 

weer beter kunnen doen. 

De kampioenen dit van dit jaar: 

 

Als je goed kijkt staan er 4 kampioenen tussen die regelmatig bij ons “koersles” komen 

volgen  

Voor alle Dreefse trappers  die een “beetje schrik” hebben om hier aan deel te nemen : dit is echt niet 

nodig en het is werkelijk waar een hele leuke dag om aan deel te nemen.  Ook de ontvangst achteraf bij Jan 

en Je is fenomenaal en het enthousiasme en geduld van Arnold en Andre om de resultaten en uitslagen te 

presenteren aan zo’n bende ongeleide projectielen is  bewonderenswaardig.  Zoals Hennie het zo mooi 

verwoordt : op zo’n dag voelt iedereen zich een winnaar. 

  



Elk jaar groeit het aantal deelnemers en het enthousiasme voor deze wedstrijd (het dipje van de Dreefse 

trappers dit jaar maken we volgend jaar dubbel goed). Ook de opdeling van de dames in 2 categorieën 

bleek een shot in de roos gezien het aantal deelnemers van dit jaar : 

Club Dames Heren Totaal 
per club -45 +45 Totaal -30 31-40 41-50 51-60 61-70 70+ Totaal 

Meerse wielervrienden     0 3 7 4 9 4 1 28 28 

WTC Valencia 1 6 7     4 7 1   12 19 

HWT   2 2       8 4 2 14 16 

Dreefse trappers     0 2   5 6     13 13 

Pierretrappers     0 4   3 4 1   12 12 

WTC Victoria 5 1 6 1 3 2       6 12 

WTC Papillon     0   2 4 2     8 8 

De Vlinders     0   1 2 1 1   5 5 

Geen club   2 2     2       2 4 

Lema chemie     0   2 1       3 3 

WTC de Zwaantjes     0 1 1         2 2 

KWB Meerle     0       1     1 1 

WTC de windklievers     0     1       1 1 

                        

Totaal 6 11 17 11 16 28 38 11 3 107 124 

 

Tijdens het gezellig verbroederen met de andere wielertoeristen van de Hoogstraatse clubs (bedankt voor 

het vatje van de Meerse wielervrienden) worden allerlei straffe uitspraken genoteerd.  Aan het einde van 

de avond kreeg ik er toch nog een te horen waar ik nog een paar dagen heb over nagedacht maar nog niet 

helemaal uit ben: 

 

 

Bedankt Arnold en André voor het organiseren van deze prachtige wedstrijd en 

Jan en Je voor het hele gebeuren hier omheen. Hopelijk kunnen we hier nog jaren 

plezier aan beleven en volgend jaar zijn we als Dreefse trappers zeker weer van de 

partij ! (in 2016 worden we club kampioen van Hoogstraten, dus aan alle andere 

clubs van Hoogstraten : een gewaarschuwde club ….). 

Van een appel 

vallen geen 

perenbomen ! 


