Chrono Valdieu/Feestavond/Seizoens afsluiting 11/12 oktober2014
Ter afsluiting van ons 40-jarig jubileum had ons feestcomité een oude traditie uit vervlogen tijden
van stal gehaald om de Parcours-tijdrit (Mortroux=>Froidthier) nieuw leven in te blazen. Op zaterdag
11 oktober 2014 werd een individuele tijdrit georganiseerd op een parcours van in totaal 8 km met
een vlakke aanloop van 2 km en een vervolg van 6 km vals plat. Voor elke van onze 5 groepen zou er
een klassement worden opgesteld met uiteraard ook bij elke groep een winnaar. Bovendien was er
een “overall-klassement” voor de snelste deelnemers van onze club. Een sensationele happening
binnen onze vereniging! Prestige stond op het spel.
Deze activiteit heeft voor behoorlijke spanning gezorgd bij de 35 deelnemers; immers je bent bij een
individuele tijdrit volledig op jezelf aangewezen en gaat hierbij dus ook met de “billen bloot”.
Er werd ’s middags om 13.00 uur afgesproken om vanaf de Vroenhof gezamenlijk te vertrekken naar
het pleintje in Mortroux en van hieruit zouden we dan verdere instructies van ons feestcomité krijgen
over de startprocedures. Onderweg werd er al druk gepraat over de tijdrit en de
weersomstandigheden. De spanning en druk liepen behoorlijk op, al werden er ook volop grapjes
gemaakt.
Ter plekke aangekomen kregen we van de tijdritcommissarissen de beloofde startinstructies, waarbij
gestart zou worden om 13.45 uur met de eerste deelnemer Jan Holla en vervolgens de overige
deelnemers om de minuut zouden starten.

Al snel bleek dat alles perfect geregeld was, zoals de startlijst, de startcommissarissen, de fotograaf bij
Valdieu en de finishcommissarissen.
De juiste registratie van de vertrek- en de aankomsttijden waren natuurlijk een heikel punt. Hierover
was heel goed nagedacht en verdient groot respect en waardering voor de manier van uitvoering.
Onze leden hebben zonder uitzondering allemaal een puike tijdrit gereden, waarbij de een wat dieper
heeft kunnen en willen gaan dan een ander, maar het gaat tenslotte ook om de feestelijke activiteit en
de lol die we hierbij hebben gehad. Prestaties leveren en plezier maken gaan hier heel goed samen.
Na aankomst van de tijdrit werd iedereen uitgenodigd om terug te fietsen naar de Abdij Valdieu . Ter
plekke kregen de leden twee consumptiebonnen aangeboden voor een lekkere pint of fris (de
Valdieu-double en tripple was veruit favoriet).

Op het terras hadden we de weergoden gelukkig op onze hand en onder het gerste-genot voelden de
heerlijke zonnestralen als een weldaad voor de toch wel vermoeide spieren van onze fietsbeentjes.
Ervaringen over de tijdrit werden veelvuldig uitgewisseld; alles wat er goed en mis was gegaan
passeerde de revue. Het was heel gezellig en de tijd ging toch wel heel snel vooruit, waarop omstreeks
16.00 uur besloten werd om gezamenlijk terug te fietsen naar Eijsden. Iedereen moest zich immers
nog voorbereiden en soigneren voor het jubileumfeest ’s avonds in ons club-café De Greune Mert.

Tijdens de feestavond zouden er een aantal feestelijke huldigingen plaatsvinden en de uitslagen van
de Chrono Valdieu werden bekend gemaakt. DJ Serge werd weer aan de knoppen gezet om met zijn
muziekkeuzes voor de nodige sfeer te zorgen en ook wat leden op de dansvloer te krijgen. Aan het
plafond hingen de mooie retro fiets-truitjes uit onze rijke clubhistorie. Vanaf 20.00 uur druppelden de
eerste gasten ons lokaal binnen en onder het genot van de nodige drankjes kwam de gezelligheid en
sfeer er goed in te zitten. De geschoten foto’s van de Chrono werden inmiddels via de beamer in diaprojectie geshowd.
Huldiging jubilarissen.
Zo rond 21.00 uur was zo goed als iedereen aanwezig en konden we een kwartiertje later starten met
de huldigingen van onze 8 nog fietsende 40 jarige jubilarissen Fred Doensen, Jef Creuwels, Theo
Partouns, Lambert Jeukens, Tonny Pachen, Bart Janssen, Albert Deckers, Gerry Theunissen , alsmede
steunend lid André Wolfs , alias Zjwarte Koekoek. Onze voorzitter Math Poismans en bestuurslid
Mathy Maes boden iedere jubilaris een mooie herinnering aan met een kunstzinnig beeldje in de
hoedanigheid van uiteraard een wielrenner. De beeldjes trokken veel bekijks, maar de jubilarissen zelf
hadden natuurlijk het hoogste woord….
We zijn zeer trots op deze “Aboriginals” van onze vereniging. Zij zijn de roots en hebben onze club de
toekomst ingeduwd.

Freds kunstwerk.
Hierna werd de prijswinnaar bekend gemaakt van de door Fred Doensen vervaardigde ”kurken velo”
door secretaris Jef Henquet . Fred had zelf een mooi miniatuur racefietsje gemaakt met o.a. als
bouwdelen de wijnkurken van de flessen wijn die hij vrijwel zeker eerst “burgemeester” had
gemaakt…Hoeveel kurken had Fred gebruikt om deze prachtige miniatuurfiets te bouwen? De
winnaar Jan Winkelmolen kwam met zijn schatting het dichts bij de werkelijkheid in de buurt (129
kurken gebruikte Fred) en kreeg een lekkere fles wijn als cadeau aangeboden.

Vainquers Chrono Val-Dieu
Ja en toen werd de spanning menigeen toch wat te veel. Het werd nu toch echt tijd voor de uitslag van
de Chrono-winnaars.
De spanning was nu voelbaar en de kopjes van de deelnemers stonden behoorlijk strak. Zoals eerder
beschreven werden van iedere fietsgroep (1 t/m 5) en de “overallwinnaar” de
winnaars afgeroepen en mochten hun verdiende prijs in ontvangst nemen van
Math. Hun werd een fraaie medaille met fietsafbeelding en clubkleurenlint
omgehangen.
De groepswinnaars:
• Groep 1 => Jef Creuwels
• Groep 2 => Boudewijn Leunissen
• Groep 3 => Wil Gulikers
• Groep 4 => Jef Pinckaers
• Groep 5 => Math Miessen
De vainquer van het “overallklassement” werd de 61 jarige Jef Creuwels met een verschroeiend
snelle eindtijd van 13m28sec. (35, 6) Wat een klasbak zeg!! Leeftijd speelt bij Jef geen enkele rol van
betekenis. Een echte Flandrien.
De top 3 klassering:
3. Boudewijn Leunissen 13:57
1. Jef Creuwels 13:28 2. Rogier Linke 13:56

Clubkampioen 2014: Maurice Swinnen
Last but not least werd de winnaar van het kruisjesklassement( clubkampioen)
bekend gemaakt.
Dit bleek onze 70-jarige Belgische “stoemper” Maurice Swinnen te zijn, die dit
jaar heel fanatiek onder alle weersomstandigheden blijk gaf van zijn
vastberadenheid om dit jaar te zegevieren. En als je dan toch wilt winnen, dan
maar beter gelijk in het jubileumjaar. De fiere Maurice kreeg een prachtig
wielrennerssculptuur (beeldje) aangeboden. Alle huldigingen werden op foto
vastgelegd door de gecontracteerde fotograaf Nico Hansen.

En daarna….
Hiermee was gelijk het hoofdstuk huldigingen afgelopen en kon Serge het zaakje muzikaal weer
proberen aan de praat te krijgen. Een half uurtje later werd het heerlijke Italiaanse buffet door onze
voorzitter Math Poismans aangekondigd met als gevolg dat vrij snel de filevorming voor het buffet
gestalte kreeg en het feestlokaal steeds leger werd. Nadat iedereen zijn buikje heerlijk rond had
gegeten, werd de avond natuurlijk voortgezet met de nodige pintjes of anders fris. De potentiële
dansers waren blijkbaar nog steeds te vermoeid om de dansvloer te vullen. Dat was vorig jaar wel
anders niet……………Jan Janssen gaf het goede voorbeeld en heeft dan de moed om het ijs wat te
breken. En hij kan er ook nog wat van. Serious dance-freak die Jan.
Spoedig volgden nu meer dansers die de benen niet meer stil konden houden. Het werd steeds
gezelliger, maar ook steeds later en de eerste slachtoffers moesten waarschijnlijk door vermoeienis
huiswaarts keren. Zo omstreeks 01.30 uur was ons feest helaas alweer afgelopen en kon de DJ-set van
Serge afgebouwd worden. De spullen werden ingeladen en de lampjes van café Greune Mert gingen
uit. Nice day, sleep well.

“Sibbe-rit”
Zondags 12 oktober zouden de feestactiviteiten van ons jubileumjaar worden afgesloten met de
inmiddels traditionele fietsrit met gezamenlijke koffiepauze voor alle groepen bij café “Aan De Kirk” in
Sibbe. Rond het afgesproken tijdstip van 10.45 uur was iedereen in het café aanwezig, waar de vlaai
en koffie voor ons klaar stonden en …. heerlijk smaakte.
Bijzonder was dat we in het kader van ons jubileumjaar de uitbaters van dit café in het zonnetje
zouden zetten; zeker ook omdat we jaarlijks ons seizoen hier afsluiten en altijd heel vriendelijk en
gastvrij ontvangen worden. En de koffie en/of vlaai neemt Huub dan ook altijd voor zijn rekening.
Huub en Mientje zijn ware wielerliefhebbers en dat mag door onze vereniging wel eens op prijs
gesteld worden. Beiden werden namens onze club door onze nestor Fred Doensen toegesproken en
bedankt voor de altijd vriendelijke en prettige omgang met onze vereniging. Een mooi bloemstuk in
onze clubkleuren werd door ons jongste lid Arno Heijnen aan Mientje aangeboden. Ze waren
zichtbaar ontroerd voor zoveel aandacht en applaus van onze aanwezige leden. Kenmerkend voor
Huub was zijn reactie dat alle vlaai en koffie voor rekening van “Aan De Kirk” waren.
Naderhand zijn we naar De Greune Mert gefietst waar we de gebeurtenissen van het unieke weekend
nog eens konden evalueren en de resterende “kliekskes” van het Italiaans buffet verorberd werden.
Tot slot:
Als bestuur denken we dat in zijn algemeenheid de activiteiten, zijnde de trip naar Leuven, de Chrono
Valdieu en de afsluitende feestavond als zeer geslaagd mogen kwalificeren. Misschien hier en daar
wat kleine schoonheidsfoutjes, maar die hebben ook hun charme. We denken en hopen dat onze leden
dat ook zo hebben beleefd => het was een fantastisch memorabel jubileumjaar met een afwisselend
succesvol programma.
Een bijzonder woord van dank spreken we uit richting het feestcomité bestaande uit Erik Kessels, Jan
Holla, Theo Partouns, Roy Bormans en Robert Duijkers . Het was heel prettig samenwerken met jullie
en de uitvoering was perfect in orde. Chapeau.
Sportgroeten namens Bestuur,
Mathy Maes

