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Het interview 

Wie zijn toch die dames en heren van de andere groepen? Een 

nieuwkomer in de club? Een ancien waarvan u zich afvraagt hoe 

lang hij of zij al meerijdt met den Blosom. In de rubriek “het 

interview” leert u hen beter kennen. 

A 
lain Reyers, ploegverantwoordelijke 

bij de A’s, heeft al een bewogen 

wielercarrière achter de rug. Hij is 

werkzaam bij een telecombedrijf en 

heeft zijn hart verloren aan Toscane, waar hij kan 

genieten van de Italiaanse gastvrijheid. 
 
Maar hoe is het allemaal begonnen? 

Alain: “Door mijn vader heb ik van kleinsafaan 

altijd fietsen en koersen gezien. Op twaalfjarige 

leeftijd kreeg ik mijn eerste koersfiets en ben 

meteen gaan koersen, weliswaar op 

privéterreinen zoals ik mij nog herinner in 

Bornem, een parcours van ongeveer één 

kilometer waar we toertjes reden. Officieel 

mochten we pas vanaf 15 jaar op de openbare 

weg koersen en in die tijd bestonden de 

aspiranten nog niet. 

Later ben ik bij de nieuwelingen begonnen en 

tijdens de eerste koersen was het toch afzien en 

zelfs lossen. Maar nadien kon ik mezelf 

opwerken tot een degelijk niveau. Daarna 

volgden de juniors en de liefhebbers. Ik was een 

heel goed renner en was altijd goed geplaatst, 

maar ik had niet de nodige overwinningen om 

prof te worden.” 

 

Dus je bent bijna prof geweest? 

Alain: “Ja, ik was een goed all-rounder, maar 

kon niet echt uitblinken in één discipline. Ik kon 

goed spurten, maar was geen spurter. Ik kon 

goed bergop rijden, maar was geen klimmer. Om 

prof te worden moest je toch echt uitblinken in 

één onderdeel en vooral veel winnen. Ik was wel 

altijd mee, maar kon het moeilijk afmaken. 

Ik moest dan mijn dienstplicht vervullen en kon 

tijdens die periode niet trainen zoals het moest. 

Ik kreeg van mijn vader nog een jaar om er alles 

aan te doen om toch prof te worden en ik heb dat 

jaar ook geleefd als een prof, maar in mei 1981 

heb ik de beslissing genomen om te stoppen met 

wielrennen en te gaan werken.” 

 

Maar vader ging mee trainen? 
Alain: “Ja, hij reed ook veel op de piste in 

Brussel (die nu is afgebroken) en daar heb ik ook 

de stiel geleerd. Ik ging altijd mee om te kijken 

en toen ik eindelijk zelf kon rijden, vond ik er 

meteen mijn weg. Ik kon al direkt iemand 

lanceren en aflossen zonder bang te zijn. Een 

toffe sport!” 

 

Spijt gehad? 
Alain: “Ik heb geen spijt gehad dat ik geen prof 

geworden ben, maar wel een beetje ontgoocheld. 

Ik ben nog twee jaar op de piste blijven rijden en 

bij de nevenbonden vooraleer ik wat andere 

sporten ben gaan uitproberen, maar mijn hart lag 

toch bij het fietsen. 

In de jaren ’90 was er de mountainbike-rage en 

ik heb toen ook Roger De Cnijf leren kennen. 

Door omstandigheden zijn we dan samen 

mountainbikewedstrijden gaan rijden, waar we 

voor gesponsord werden.” 

 

En dan naar Meerbeek komen rijden... 

Alain: “Ik reed al van ’93 sporadisch mee met 

Meerbeek maar in ’96 ben ik dan volledig 

gestopt met wedstrijden om dan definitief met de 

wielertoeristenclub te komen meerijden.” 

 

En hoe was het daar dan? 

Alain: “Er was een wegkapitein waar we 

allemaal naar luisterden. Wanneer die zei dat we 

stopten om te eten, dan deden we dat. Rond deze 

periode is ook de ploeg van Gerrit (Verhelst) bij 

Meerbeek komen aansluiten en toen is de 

snelheid bij de A’s licht gestegen. Geen pauze’s 

meer onderweg en we begonnen iets langere 

“finallekes” te rijden.” 

Alain Reyers: 

“Melkzuur tot achter mijn oren...” 
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Maar dan een ploegentijdrit in Italië... 

Alain: “Ik was in 2005 bezig aan Tilff-Bastogne-Tilff (een 

toertocht voor wielertoeristen van meer dan 200km) en we 

begonnen aan de Côte De Wanne met een grote groep van 

ongeveer 60 man. Eén opmerkelijk persoon in die groep: 

een Italiaan. Je kon hem niet missen: ITALIA op zijn 

handschoentjes, mouwstukken, beenstukken, kousen, 

overal eigenlijk... Helling na helling dunden we de groep 

uit tot we net voor de Côte de La redoute nog met twee 

waren: de Italiaan en ik. We raakten in gesprek en samen 

hebben we de rit uitgereden. Daar ik hem toevertrouwde 

dat ik naar Toscane (Italië) op verlof ging, gaf hij mij zijn 

telefoonnummer en vroeg me hem op te bellen van zodra 

ik daar was, om eens een ritje te maken. 

Ondertussen was Michele Bartoli (links op de foto op 

vorige pagina) gestopt met koersen en hij zocht een nieuwe 

uitdaging. Hij vond die in het organiseren van een “gran 

fondo”. (Een gran fondo is een fietsevenement voor de 

fanatiekere wielrenners/fietsers en is officieel geen 

wedstrijd, hoewel er wel gezamenlijk wordt gestart en er 

een klassement wordt opgemaakt. De deelnemers variëren 

van 'toerders' tot en met (ex) profs. Het parcours is over 

het algemeen niet verkeersvrij gemaakt. Het doel is om de 

cyclosportieve in een zo snel mogelijke tijd af te leggen. -

red.)  

Bartoli organiseert een rit in lijn in de zomer en een 

ploegentijdrit uitsluitend voor wielertoeristen eind maart. 

Mijn Italiaanse wielercollega Simone nodigde me uit om 

een ploeg samen te stellen en om hieraan eens deel te 

nemen. 

Een zware beslissing die ik heb moeten nemen, daar dit 

einde maart plaatsheeft en je de hele winter moet 

doortrainen, door weer en wind. Dit is nu toch het tweede 

jaar dat ik deelneem. 

Vanaf de start van de ploegentijdrit moet je je aandacht 

vestigen op het wiel voor je en zeker je concentratie niet 

verliezen. De dag ervoor was ik komen verkennen en had 

de boog van de aankomst gezien, maar de boog van de 

laatste kilometer stond er nog niet. Tijdens de wedstrijd 

kwam ik op kop op het laatste stuk en zag in de verte een 

boog en begin te spurten. 400 meter voor de boog zie ik de 

rode driehoek en moest even slikken. Ik, die dacht dat het 

voorbij was, moest nog meer dan een kilometer meegaan, 

want doordat ik de snelheid zo hoog had getrokken, was er 

iemand uit onze ploeg gelost en bleven we maar met vijf 

meer over. En we moesten met vijf eindigen! Het melkzuur 

zat tot achter mijn oren en ik heb alles moeten geven om 

het einde nog te halen.  

We zijn geëindigd met een gemiddelde van 45 km/u, de 

winnaars hadden meer dan 51 km/u...” 

 

Michele Bartoli, de ex-prof? 

Alain: “Ik heb het geluk gehad Bartoli te mogen 

ontmoeten. Ik zond hem een bericht via Twitter (twitter is 

een sociaal media waar je in korte berichtjes allerlei 

boodschappen kan meedelen. -red.), zeggende dat ik zijn 

wedstrijd ging rijden met een Italiaanse ploeg. Hij 

antwoordde dat wanneer ik ter plaatse was, ik hem moest 

gaan opzoeken en we een koffie zouden gaan drinken. En 

zo geschiedde. Bartoli is een heel open en sympathiek 

mens. 

Ik ga regelmatig terug naar Toscane en ben ondertussen al 

gaan fietsen met Alessandro Petacchi, Leonardo Piopoli en 

Francesco Chicchi en ook volgend jaar doe ik terug mee 

aan de ploegentijdrit. Ondertussen volg ik ook avondles 

Italiaans, zodat ik een praatje kan maken met mijn nieuwe 

vrienden.” 

 

Terug naar Meerbeek, heb je een favoriete rit? 

Alain: “Namen hé. Het karakter van de rit naar Namen 

heeft iets speciaals, zoals een klassieker...” 

 

Rij je veel? 
Alain: “Toch tussen 10.000 en 12.000 km per jaar, 4x per 

week als ’t niet regent (lacht...). 

En in ’t begin van ’t seizoen durf ik wel eens een dag 

verlof te nemen...” 

 

Drankje na de rit? 

Alain: “Alleen als ’t terrasjesweer is. Ander koel je te snel 

af en ik wil niet ziek worden... Maar als ik meekom, een 

cola graag. En naarmate het seizoen vordert mag het al 

eens een kriek zijn...” 

 

Iets speciaals dit jaar? 

Alain: “Ja, de rit naar ’s-Hertogenbosch, daar kijk ik naar 

uit.” 

Sportief Paspoort 

 

Alain Reyers is een vaste waarde bij de Heren A en is daar ploegverantwoordelijke. 

Tegenwoordig rijdt hij éénmaal per jaar een ploegentijdrit in Italië waar hij zich het melkzuur tot achter de oren 

rijdt. 

 

Naam:   Alain Reyers 

Woonplaats:   Kortenberg 

Beroep: Project manager bij een telecombedrijf 

Geboortedatum: 29/06/1960 

Lid Blosom sinds: 1993 

Km per jaar: 10 à 12.000 km 

Favoriete rit: Namen 

Favoriete wieleroord: Toscane (Italië) 

Favoriete drank na rit: cola en kriek 

Interesses: wijn en fotografie 


