Fietsvakantie in La Pineda nabij Salou
28 april t.e.m. 5 mei 2017

(tekst: Philip Tanghe)

Eind april was het weer zover... Na
een lange voorbereiding met veel
gedachte-uitwisselingen,
straffe
verhalen, uitgesproken ambities en
menige recuperatiedranken nà de
zondagritten, zijn wij met een grote
BLOSOM-delegatie
naar
Spanje
vertrokken
voor
de
jaarlijkse
fietsweek.

Dit evenement is telkenmale een
hoogdag (/week) in het leven van de
modale
wielertoerist.
Deze
keer
bestond de groep uit zo’n 180 personen waarvan 19 van BLOSOM. In totaal spreken we over
een 100-tal fietsers. De fietsweek ging door in de omgeving van Tarragona (Catalonië).
Hellingen waren er genoeg in de Serra de Prades. Bevriende ploegen zoals Noskoem,
Kampenhout, ‘t Wieltje, … waren ook afgevaardigd.
Er zijn een 4-tal ploegen waarin iedereen zijn gading en sportief genoegen kan vinden.


Zo zijn er de super A's die héél rap rijden en waar o.a. Yves "Brommerke" het mooie weer
maakt. Zij deden schitterende ritten. Deze atleten zijn afgetraind en op het einde héél
bruin omwille van de vele kilometers onder de zon.



De gewone A's rijden ook rap. Onze Sven was hier de baankapitein: hij loodste iedereen
doorheen het mooie Spaanse landschap. Nonkel Robert reed achteraan met de
volgwagen... Ging het niet snel genoeg dan was er altijd vader Marc om een beentje bij
te zetten. Een echte Cnijf-organisatie dus. De gewone A’s zijn ook getraind en soigneren
zich door elke avond een crème of twee te degusteren al dan niet met een geestrijk
drankje.



De uitzonderlijke B ploeg rijdt bijna even snel als de BLOSOM-B’s op zondag. Hier was
Eddy de ervaren wegkapitein. Hij zorgde ervoor dat iedereen de ritten kon uitrijden en
dat wij geen enkele keer zijn verkeerd gereden. Zelfs zonder GPS. Een straffe meneer.
Bij de B's reden de meeste BLOSOM’ers. Zij zorgden ervoor dat sportieve prestaties af en
toe gecombineerd werden met dolle fratsen. Ik hoef er geen tekening bij te maken dat
den après-vélo lang duurde door de hitte en de windgolven. Er was ook altijd één sterke
dame die tussen dit berengeweld heeft gefietst: (mijn) Bea natuurlijk! Ook niet slecht
mijn gedacht... Taxi Rik heeft een nieuw windvestje gekocht, zijn tirette was tussen de
schuifdeur van de volgwagen geraakt bij een bergske... De B-atleten zijn te herkennen
aan hun rood gezicht door na de rit een lang terrasje te doen.



De C ploeg rijdt zoals gewoonlijk snel als het moet, maar altijd met veel moed. Ook hier
dagelijks de nodige BLOSOM-kleuren aan de start. Fietsen is en blijft een grote passie
van deze atleten.



Dan is er soms nog een D-ploeg, met een aantal vrijwilligers, ietwat ouder of meer
toerist.

‘s Avonds konden wij in het hotel de nodige krachten opdoen. Captain Jack (Jakke Peeters,
nvdr.) is zoals altijd the King of the Show. Vlak voor het lekkere en gastronomisch eten was er
dagelijks de briefing van elke ploeg. De nodige anekdotes kwamen naar boven. Het is altijd tof
dat je pijn in je buikspieren krijgt van het vele lachen en grollen. Ook hier steelden enkele
BLOSOM’ers steevast de show...
Zo’n weekje is jammer genoeg snel voorbij. Het was weer uitzonderlijk plezant door de
gemeenschappelijke sport, de vriendschap, de aanmoedigingen, de bijstand in moeilijke
situaties.
Bedankt aan iedereen om het zo fijn te maken. Alle deelnemers kijken ongetwijfeld al uit naar
de volgende editie ... 2018 in Calpe!

Volgende 19 personen van BLOSOM
namen deel (niet iedereen staat
hiernaast
op
de
foto):
Roland
Malezsewski,
Martha
Verhoeven,
Philip Verhoeven, Philip Tanghe, Bea
Dereymaeker, Mario Colson, Hugo
Doms, Yves Dierickx, Ludo D’Haese,
Jakke Peeters, Eddy Coorevits, Marc
De Cnijf, Sven De Cnijf, Godelieve
Maes, Bart Vander Elst, Rik Van
Achter, Luc Dewael, Alain Smets,
Bruno Brijs

