Seizoen 2020
CORONA CRISIS
https://youtu.be/pZvzgqmg5q4

Fietsen in Coronatijden
Het afgelopen seizoen is zonder meer het meest merkwaardige in de geschiedenis van
Stillekens Aan. Covid19 heeft er flink op ingehakt.
−

Na een totale lockdown in maart mochten we pas ons seizoen opstarten op
zaterdag 30 mei. Met dank aan Patrick en Luc die ons op een 100% medisch
verantwoorde manier en met een bang hartje de baan opstuurden. De start
werd niet langer aan ons lokaal gegeven maar verhuisde naar de parking aan de
Landegemse Sporthalle. Elke deelnemer moest voorzien zijn van een
mondmasker en voor de start werd van iedereen de koorts gemeten. Het ergste

was dat er geen stops werden toegelaten in de horeca! Gelukkig werd dat in een
later stadium versoepeld!
−

Maar hier bleef het niet bij. Toen we in juli dachten dat het ergste achter de rug
was kwam er een tweede corona golf op ons af. Onder impuls van onze
medische staf besloot het bestuur de kat uit de boom te kijken en stopte alle
activiteiten op 20 juli. Op dat moment hadden we 16 dagen kunnen fietsen.
Ondertussen was de meerdaagse naar het Zwarte Woud al gesneuveld evenals
alle dagritten. Maar onze leden bleven gulzig. Tot dan trokken we met
gemiddeld 34 man (A+B) de baan op wat een zeer hoog cijfer was.

PAGINA 1

−

Er volgde in de media een ganse discussie met hoeveel personen je toch nog
aan sport kon doen. Uiteindelijk kwam er een consensus tussen politiek en
virologen dat buitensporten konden blijven doorgaan. Fietsclubs mochten
opnieuw met max 50 man de weg op. Oef.

HERSTART
-

We bleven wel zeer voorzichtig en besloten enkel nog op zondagen te fietsen.
Het tweede luik van dit onthoofde seizoen begon op 30 augustus. Dagritten
waren uitgesloten en ook onze verhoopte meerdaagse ‘Dwars door België’
konden we op onze buik schrijven. Niettegenstaande bleven onze leden gulzig
fietsen. Door het slechte weer zakte het gemiddelde wel naar 31 aanwezigen.
We beleefden nog een hoogtepunt met onze individuele tijdrit die ditmaal
een record aantal deelnemers aantrok. Bjorn Heyzak zorgde meteen ook voor
een nieuw recordtijd. Hij raasde aan een gemiddelde van 43 km/u over het
vertrouwde parcours langs de Brugse Vaart…
https://youtu.be/rbRsUn_FqTg

DE HARDE CIJFERS
-

Slechts op 23 dagen werd er gefietst in clubverband
18 maal fietsten A en B gescheiden
4 maal allemaal tezamen
1 tijdrit
Vooral de 3 Non Stops kenden veel succes. En Benny Dauwe en Bart De
Dobbelaere waren de enigen die in de namiddag ook alle B-ritten meepikten!
Niet toevallig de nummers 1 en 2 in het eindklassement.
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-

Van de 78 leden waren er 69 actieve fietsers (minstens 1 rit)
6 ingeschreven leden zagen we helaas geen enkele maal aan de start. Wellicht
Corona slachtoffers.
A en B groep waren mooi verspreid. 35 A’s en 34 Bees.
De gemiddelde leeftijd van alle leden is 53.
Voor de A’s is dat 47 en voor de B’s 59. De oudste fietser was onze Guy met zijn
82 lentes en Laurens was de jongste (28).

Uiteindelijk werden 26 ritten in rekening gebracht voor het klassement. Er
werden bovendien 3 non stops gereden waarbij ’s namiddags nog eens kon
gestart worden bij de Bees.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

-

Benny Dauwe
Bart De Dobbelaere
Franky Janssens
Carlos V Kerrebroeck
Chris Lannoo
Silvère Muys
Steven Roesbeke
Luc Van Parys
Bart Coppens
Gert De Baets

2.365 km
2.285 km
1.983 km
1.978 km
1.813 km
1.654 km
1.649 km
1.574 km
1.556 km
1.537 km

26 ritten
25 ritten
21 ritten
22 ritten
20 ritten
22 ritten
18 ritten
20 ritten
18 ritten
17 ritten

Onze Bees hebben hun eigen klassement gebaseerd op aantal ritten
1.

Tom Van Hevel

21 ritten

Ex Rik Vandenbussche 21 ritten
2. Patrick Toch
3. Hellebaut Patrice
4. Hugo Willems

20 ritten
18 ritten
17 ritten

Ex Filip Deweirdt

17 ritten

5. Peter Van Assche

16 ritten
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-

Revelatie 2020 in dit uitzonderlijke corona jaar is JOHAN VAN ASSCHE. Hij
zou veel hoger geëindigd zijn in ons klassement zonder zijn zware val op
training. Helaas kon hij geen aanspraak maken op de begeerde titel van
Pechvogel. Het reglement zegt dat uw ongeval moet plaats vinden tijdens een
georganiseerde rit van de club en liefst met minstens één gebroken bot! Anders
was hij een unicum geweest in de analen van Stillekens Aan: een dubbele titel
die beide maar éénmaal in je carrière toegekend worden!
Op 20 juni werd het hoogst aantal deelnemers genoteerd nl 52 (A+B) tgv de
eerste non-stop. 6 A’s reden zowel ’s morgens als ’s namiddags en graaiden op 1
dag 210 km mee. Zo gaat het wel vooruit.
Ook Patrice Hellebaut heeft zich bekeerd tot de E-Bike en wordt hiermee de
vijfde E-biker in ons peloton. Binnenkort misschien een aparte reeds?
In 2020 werd nog 4 maal samengereden met A en B. Na rijp overleg in het
bestuur werd besloten vanaf 2021 altijd apart te fietsen. Dat heeft alleen maar
voordelen ivm veiligheid, snelheid, en organisatie. We blijven uiteraard fietsen
onder één dak (wtc stillekens aan), doch ieder met een aangepast programma.

TOP 100 ALLER TIJDEN
-

Als gevolg van ons kort seizoen is er weinig beweging gekomen in dit
prestigieuze klassement. Toch wisten 3 leden zich te onderscheiden
LUC BONAMI passeerde eindelijk na 28 jaar de kaap van 40.000 km.
BERNARD DE SCHEEMAECKER fietste in 5 jaar 10.000 km bij elkaar.
En LUC VAN PARYS viert zijn 25-jarig jubileum bij de club.
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Een speciaal
woord van dank
aan onze trouwe
chauffeurs
Carlos, Silvère,
en Daniël.

PAGINA 5

