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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 
nnemie is door toeval beginnen fietsen. 
Op korte tijd gaat het van een 
elektrische fiets, naar een wat 
sportiever model tot een heuse 

koersfiets. Ze spoort de Masters aan om te fietsen 
en verslagen te maken tijdens haar afwezigheden 
en ontpopt zich zo tot de “Leading Lady” zonder 
de wegkapitein voor de voeten te lopen. 
 

Hoe is Annemie beginnen fietsen? 

Annemie: “Heel stom eigenlijk. We waren op    
fietsvakantie in Spanje, zoals elk jaar, en we hadden 
met een paar vrouwen elektrische fietsen gehuurd 
om voor een eerste keer te gaan fietsen. Yves 
(Dierickx, haar echtgenoot), was al reeds de tweede 
dag gevallen, net de dag dat ze de fietsen kwamen 
leveren. Eens we wisten dat zijn dijbeen geraakt 
was, heb ik enkel op de fiets gezeten om van de 
balie naar de bergplaats te rijden. Ik zat dan meer in 
het ziekenhuis en dus is er van dat fietsen niets meer 
in huis gekomen. Maar we spraken af dat, eens we 
terug in België waren, we met Blosom zouden 
meefietsen. Maar daar kwam dan weer niks van, tot 
op een dag ik telefoon kreeg. Ze gaven goed weer de 
komende zondag, dus Christine (van Marc Devroe) 
en ik zouden eens gaan meerijden. Eerst één keer, 
dan een tweede keer. En dat was wel plezant. Eerst 
reed ik met mijn elektrische fiets, maar uiteindelijk 
kon ik daar niet meer mee volgen. Ik heb me dan 
een mooie fiets gekocht, een gewone zonder 
elektrische aandrijving. Een okkazie waar ik dan een 
jaar mee gefietst heb, want misschien was het toch 
niet mijn ding. Maar ik rij nu nog, dus was het geen 
miskoop. Ik ben dus ook een beetje gebeten door de 
microbe.” 

 

En dat door een ongeluk. 
Anniemie: “Had ik in Spanje toch kunnen fietsen, 
dan had ik er misschien hier toch ook nog mee 
gestart. Maar Christine en ik hadden dat dan zo 
afgesproken. En Veronique die ook achter ons zat, 
zo van: “Allée, gijle moet eens mee komen fietsen!” 
En zo zijn we dus begonnen. Eerst met de 
elektrische. Maar op een zondag reden we met de 
Masters langs de vaart en ze reden flink door, tegen 
de 30 kilometer per uur. Daar mijn fiets maar 
ondersteunt tot 25 kilometer per uur, kon ik daar 

niet meer volgen en moest ik lossen, daarna dat gat 
terug toerijden maar boven de 25 kilometer per uur  
remt die fiets wat af en zit je ook met een dood 
gewicht. Ik kwam thuis en ik heb direct beslist dat ik 
een andere fiets moest hebben. En zo geschiedde. 
En verleden jaar heb ik dan een koersfiets gekocht. 
Die elektrische gebruik ik enkel nog om naar het 
werk te fietsen of om bv in Frankrijk de Ventoux op 
te rijden of zo.” 

 

En dat allemaal op redelijk korte tijd. 
Annemie: “Ja, van niks naar een elektrische fiets, 
dan een sportievere fiets met recht stuur, niet 
elektrisch en nu een echte koersfiets. Hou ouder hoe 
zotter zeker? En ik haatte vroeger fietsen. Toen 
Yves me vroeg om eens tot Leuven te fietsen vond 
ik dat al veel te ver. Maar nu… je bent daar wel 
redelijk snel. Vroeger hoopte ik op regen als er 
voorgesteld werd om te gaan fietsen, nu hoop ik op 
goed weer. Maar de groep waarmee je fietst doet 
ook veel. We hebben bij Blosom een hele toffe 
groep, we zijn wel niet altijd met zoveel, maar het 
blijft plezant. Zeker na het fietsen hé. Vóóral na het 
fietsen.” 

 

En je zei dat je niet graag fietste? Maar je gaat 
wel mee op fietsvakantie? Dat was dan niet met 
de bedoeling van te fietsen? 

Annemie: “Het was de bedoeling om ginder in de 
buurt eens 30 kilometer te fietsen, niet meer. En 
onder ons, met 5 vrouwen. Vroeger gingen we altijd 
wandelen, maar met fietsen geraak je al wat verder.” 

 

En dan train je veel in de week? 

Annemie: “Ja, vooral in de zomer. Dan neemt Yves 
al eens een halve dag verlof en gaan we fietsen. We 
hebben al ritten van Blosom gedaan op die manier.” 

 

Oei, ik zei dat maar om eens te lachen… 

Annemie: “Neenee, soms fietsen wij inderdaad in 
de week, als het goed weer is hé. Of op zaterdag. 
Tot 90 à 100 kilometer, platte weg.” 

 

Amai zekers… 

Annemie: “Meestal hebben we een gemiddelde van 
22 à 23 kilometer per uur. Toch niet slecht. En dan 

(Vervolg op pagina 11) 

Annemie: 
“Met Blosom fietsen is een toffe in-
vulling van de zondagvoormiddag .” 
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voel ik ’s zondags dat het beter en beter gaat.” 

 

En dan heb je je ingeschreven bij Blosom en rij je met de 
Masters. Niet met de dames? 

Annemie: “Inderdaad Blosom. En inderdaad met de Masters. 
Op woensdagsavond vind ik het wat moeilijker. Ik ben 
woensdagnamiddag thuis en dan kan ik al eens gaan fietsen 
met Yves. En bij de Masters zijn soms ook meer vrouwen 
dan mannen. ’t Zijn toch allemaal vedetten hoor.” 

 

En sinds jij meerijdt, is er animo op het forum van 
Blosom. Je schrijft alle verslagen. 
Annemie: “Ja, ik kom thuis na de rit, neem een douche en 
schrijf direkt het verslag. Dan is alles nog vers in het 
geheugen en het is toch snel geschreven.” 

 

En je zit er ook achter dat er een verslag geschreven 
wordt als je niet kan meerijden. 
Annemie: “Ah ja, dat is het leuke er toch aan. Maar dan 
komt er geen verslag en weet ik niet wat er gebeurd is. Maar 
dat geeft niet. Ik had in het begin ook gevraagd of iemand er 
een probleem mee had dat ik de verslagen schrijf. En kijk, 
iedereen leest ze graag. En er gebeurt altijd wel iets in de 
groep. Iemand die zijn sleutels verliest, een wesp die steekt. 
Ambiance verzekerd.” 

 

Je trekt iedereen wel mee in de groep ook. Je motiveert 
iedereen om verslagen te schrijven, om te gaan fietsen, 
ook al is het weer wat minder. Een beetje de “Leading 
Lady” van de Masters, zonder de ploegkapitein van zijn 
taak te ontdoen. 
Annemie: “Johnny is een heel goede wegkapitein en we 
hopen dat hij het nog lang blijft doen. We zijn inderdaad met 
niet veel en als het een heuvelachtige of langere rit is, zijn we 
al met minder. Dan wordt de kalender opgemaakt om zoveel 
mogelijk mensen te motiveren.” 

 

En “finallekes” rijden ook? 

Annemie: “Ja, met Veronique, Johnny en Louis. En proberen 
te winnen hé.” 

 

Hoe zie je jezelf verder nog evolueren? 

Annemie: “Ik blijf fietsen zolang ik kan. En zoals het nu 
gaat, is het goed. Ik ga niet beginnen trainen om beter bergjes 
op te kunnen. Ik voel graag dat ik gefietst heb, maar ik moet 
ook niet kapot zitten. En zo wil ik het houden, zolang ik kan. 
Maar nu is het seizoen gedaan. Juist nog wat spinning in de 
week. Dat is leuk hoor. ‘k Verschiet soms van mijn eigen.” 

 

 

En doe je veel uitstapjes met de fiets? 

Annemie: “Ja, we gaan veel op fietsweekend. Allé, als we 
weg gaan, gaan we fietsen. Maar geen uitstapjes met de 
Masters. Dit jaar waren we op fietsvakantie in Portugal en dat 
ging goed. De eerste dag heb ik afgezien en was ik altijd de 
laatste boven. Maar daarna kon ik mee met de rest. Laat me 
op het vlakke rijden en ik doe 100 kilometre. Maar niet 
bergop. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik niet 
elektrisch reed. We moesten al direct de Chartreuzenberg op. 
Pfff, amaai. Maar we zijn wel al op fietsweekend geweest in 
Zeeland, Brugge en in Limburg. Ideaal. Eens ze goed weer 
geven, zijn we weg.” 

 

En naast het fietsen? 

Annemie: “Ik lees graag, ben een puzzelaar en kijk graag 
naar voetbal. En alles van voetbal. Ik ben supporter van 
Anderlecht, maar ik kan ook naar andere matchen kijken. ‘t 
Is hier thuis de omgekeerde wereld. En ook voor de 
kleinzoon zorgen.” 

 

Wat trekt je nu aan in het fietsen? 

Annemie: “Het toffe eraan is dat je samen weg bent. Vroeger 
ging Yves alleen fietsen en bleef ik alleen thuis, maar nu ben 
ik ook weg. Een toffe invulling van de zondagvoormiddag. 
Of we gaan samen fietsen. En ik zie niet af, dus is het tof hé.” 

 

Annemie, een vraag waar velen misschien meer zitten: uw 
voornaam? 

Annemie: “Clara was de naam van mijn meter en het was 
gebruikelijk dat het metekind die naam zou dragen. Maar 
mijn ouders vonden het geen toffe naam en besloten 
Annemie als roepnaam te gebruiken. En iedereen noemt me 
dus Annemie.” 

 

Ok Clara, een kleine anekdote nog? 

Annemie: “We waren eerder dit jaar in de Gorges du Verdon 
de routes des Crêtes aan het fietsen. Yves was voor mij en ik 
zou wel volgen. Het wou maar niet vlotten en ben meermaals 
moeten stoppen. Vertrekken met die zware fiets was ok al 
geen lachertje. Ik ben naar boven gesukkeld en toen ik 
uiteindelijk de top haalde had Yves het enkel over het mooie 
panorama. En dan wou hij nog foto’s van mij nemen. Maar ik 
zat echt kapot, ik zag zo grijs als het asfalt. Ik vloekte dat het 
geen naam meer had. Ik ben echt naar boven getaffeld met 
die elektrische fiets, maar dan zonder elektrische 
ondersteuning en dat snapte ik eerst niet. Ik dacht dat de 
elektrische ondersteuning stuk was. En dan is dat een zware 
fiets hoor. Maar wat bleek? Onder een bepaalde snelheid, 
start die elektrische ondersteuning niet en ik bleek daar 
constant net onder te zitten…” 

(Vervolg van pagina 9) 
 

Sportief Paspoort 

 

Annemie fietste eerst niet graag. Maar door toedoen van het lot, heeft ze toch de 
fiets ter hand genomen en nu is ze gebeten door de microbe. 100 vlakke kilome-
ters zijn geen probleem voor haar en achteraf kan ze genieten van een koffie op 
een terrasje. Ze schrijft leuke verslagen en spoort iedereen in haar groep aan om 
zoveel mogelijk te fietsen. 
 

Naam: Clara “Annemie” Jennekens 

Woonplaats: Kor tenberg 

Beroep: Ambtenaar  

Geboortedatum: 22/05/1958  
Lid Blosom sinds: Juni 2013 

Favoriete rit: Mechelen, Zemst, Keerbergen, het Leuvense 

Favoriete wieleroord: Zeeland, Limburg 

Favoriete drank na rit: Koffie, nooit alcohol na de r it 
Interesses: Puzzelen, lezen en voetbal kijken  


