Woord vooraf
Iets meer dan vijf jaar geleden schreef ik het boek "Arm maar proper" ter gelegenheid
van het vijftigjarige huwelijksjubileum van mijn ouders, Jozef en Louise BaetensSchandevijl uit Haaltert. Omdat mijn vader destijds een fanatieke supporter was van
Maurice Meuleman, heb ik toen ook in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan de
figuur van deze wielrenner.
Bovendien plaatste ik ook de lokale Kerkskense wielerclub, Boekent Sportief, in een
ruimer sociaal kader en had ik het toen reeds over een aantal lokale wielercracks.
Al die renners kwamen ooit uit voor de Aalsterse wielerclub KSC Denderstreek en als
kind stond ik vol bewondering voor de truien van deze renners, truien die schitterend
waren in hun eenvoud. Men zag ze van ver bij het uitkomen van de laatste bocht, de
witte truien met zwart-groene band in het midden .
Voor het verzamelen van die gegevens had ik al heel wat opzoekingswerk moeten
verrichten en toen ontstond bij mij het waanzinnige idee om een inventaris te maken
van al wie in de Denderstreek ooit aan wielrennen had gedaan en om alle
wielerwedstrijden, ooit georganiseerd in de Denderstreek, in kaart te brengen.
Ik zie nu vijf jaar later in dat dit wel degelijk een waanzinnig idee was. Door het feit dat
ik nog niet gepensioneerd ben en ik dus nog een full time dagtaak heb, vordert dit werk
heel langzaam. Toch hoop ik nog steeds alle gegevens verwerkt te hebben in 2017.
Ondertussen bezit ik reeds honderden bladzijden bestanden, kopieën van
krantenartikels, foto’s uit de oude doos en … er komen er dagelijks nog bij.
Uit mijn opzoekingen bleek uiteraard dat in 2011 de eens zo roemrijke wielerclub KSC
Denderstreek 100 jaar bestaat. Ik wist al een aantal jaren dat alle archieven van de
club helaas verdwenen bij de fusie tussen de club en de Labiekesvrienden tot KSC
Denderstreek-De Labiekesvrienden. Toch vond ik dat honderdste de verjaardag van
dergelijk “wielermonument” niet ongemerkt voorbij mocht gaan en op 17 oktober 2010
verstuurde ik dan ook volgende mail aan de voorzitter en de secretaris van de
wielerclub KSC Denderstreek-De Labiekesvrienden:
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