
Interview – Familie Coemans 

 

De Blosom-redactie nodigt zichzelf uit bij de familie Coemans in de Kwerpsebaan te 

Erps-Kwerps. Wij noteren vrijdag 18 november, 18u35. Hilde Huysmans, de charmante 

dame des huizes, opent haar voordeur in stijl. Ik voel me onmiddellijk welgekomen, en 

ik loop door naar de woonkamer alwaar Marc Coemans met zonen Nicky en Gertjan 

languit in de canapé liggen.  

Mensen van de wereld zo blijkt, want nog vóór één woord op papier geschreven wordt, 

staan er al enkele frisse pinten op tafel. 

 

“We zijn gezond competitief tegenover elkaar, 

maar ons ma die wint altijd… ” 

 

 

(Vlnr: Marc, Nicky, Hilde en Gertjan) 

Hilde, een te verwachten vraag om van start te gaan: waar en wanneer heb jij Marc leren 

kennen ? 

[Hilde] 34 jaar geleden op een fuif in de sporthal van Erps-Kwerps. We hebben 5 jaar verkeerd 

en zijn ondertussen 29 jaar getrouwd. 

[Marc] Inderdaad, in die tijd was er regelmatig boel tijdens fuiven in de sporthal tussen jonge 

gasten van Erps-Kwerps en van Zaventem, daarna ook Machelen. Ik aanschouwde alles 

nauwlettend vanop afstand, maar liet me niet verleiden. Of toch… door Hilde. 

Daar komen kinderen van; sportieve kinderen zo blijkt! 

[Nicky] Ik heb inderdaad altijd atletiek beoefend tot september 2015. Ik was semi-

professioneel, heb talrijke wedstrijden gelopen en werd geselecteerd voor Europabekers. Ik had 
in 2015 trouwens de op één na snelste seizoenstijd in België op de 800 m (1’47”30, nvdr.). Plots 

geraakte ik op de sukkel met een bacterie in het bloed, heb nog even aangemodderd, maar op 
aanraden van de dokter ben ik gestopt met topsport.  

  



[Hilde] Maar Nicky kon niet stilzitten, dat was nadien een probleem. En zo begon hij stilaan het 
fietsen te waarderen denk ik. 

[Nicky] Mijn lichaam op een rijtuig zetten en enkel met de benen bewegen leek me een gezond 

alternatief. 

[Marc] Ja, en hij is ook impulsief. Op een dag, compleet onverwacht, kwam hij 
vertellen: “Ik koop mij een fiets en sluit me aan bij Blosom!” Amper 2 weken later 

was het van datte… 

Maar de jongste telg is ook een sportivo naar ‘t schijnt… 

[Gertjan] Ik heb ook gelopen tot mijn 15 jaar, daarna overgeschakeld op mountainbike.  Louter 

recreatief. En op een dag kreeg ik de oude Diamant-koersfiets van onze pa en ging ik ook op de 
weg rijden. Al enkele jaren aangesloten bij Blosom ondertussen, en nooit echt véél meegereden 

elk seizoen. 

In 2016 waren jullie nochtans héél vaak samen in het peloton aanwezig. 

[Gertjan] Nu Nicky ook meefietst, en onze pa al een dagje ouder wordt, moet ik zeggen dat we 

elkaar graag eens fysiek pijn doen tijdens de ritten… 

Dat zorgt ongetwijfeld voor de nodige ambiance ná de rit!? 

[Hilde] Soms tot vervelens toe! Dan eten we zondagmiddag samen, en vertellen zij na over de 
afgelopen rit. In de namiddag is er traditioneel taart en koffie. Ze proberen dan initieel wel over 

iets anders te praten, maar uiteindelijk mondt het altijd uit in gesprekken over 
bovenmenselijke machtsontplooiing, gemene prikken uitdelen of onwezenlijke uitputting. 

Gebeurtenissen die in de voormiddag zouden hebben plaatsgevonden. Dan denk ik: 
“Mannekes…” 

Grootsprakerij, zoals de groten der aarde!?  

[Gertjan] Laat ons zeggen dat we gezond competitief zijn 
tegenover elkaar. Maar uiteindelijk wint ons ma altijd, met 

drie zo’n knappe jongens in huis. Enfin, twee en onze pa… 

Hilde, jij fietst tegenwoordig ook regelmatig met Blosom toch? 

[Hilde] Ongeveer 10 jaar geleden ben ik beginnen sporten via start-to-run. Tegenwoordig rijd ik 

op woensdagavond om 19u vaak mee met de dames A. En misschien rijd ik volgend seizoen wel 
eens met de Masters mee op zondag. Ik heb eigenlijk van nature altijd een behoorlijke 

basisconditie gehad. 

[Nicky] Ik moet mijn goddelijk lichaam en conditie van ergens hebben 
natuurlijk… 

[Gertjan] Haha, en ik ben meer onze pa: tooghangen… 

[Marc] Héla, ik ben hier toch de sportieveling bij uitstek!? 

Rustig Marc. Vertel jouw verhaal … 

[Marc] Ik ben eigenlijk wel content dat ik iedereen heb aangestoken op sportief vlak. Ik fiets al 

lang. Vroeger met de broers Smets en de broers Kinot uit het dorp ben ik véél gaan 
mountainbiken. En me dan bij Blosom aangesloten om op de weg te rijden.  

[Hilde] Op vlak van fietsmateriaal soigneren is Marc maniakaal! 

  



[Marc] Het klopt dat we tegenwoordig nogal wat fietsen hebben, en dat die allemaal met veel 
liefde en zorg behandeld worden. Gertjan rijdt met mijn vroegere Diamant koersfiets, heeft een 

mountainbike en stadsfiets. Nicky kocht in het voorjaar zijn eerste koersfiets , heeft nog een 
oude Diamant koersfiets op de kop getikt in Luik, heeft ook een mountainbike en gebruikt de 

stadsfiets van opa. Hilde heeft ook een koersfiets en een stadsfiets. Ikzelf heb twee koersfietsen, 
en nog een oude Merida waarmee ik wekelijks naar de bakker rijd. Nog twee mountainbikes en 

dan zijn we rond denk ik… 

Een hele fietsenwinkel… Hilde, jij komt ook niets 

tekort qua liefde en zorg ? 

[Hilde] Haha! Ik kan niet klagen!  

Zijn er nog andere hobbies? 

[Gertjan] Ik ga in de winter vaak snowboarden, en speel ook drum in een recent opgerichte 
band (Mr. Reaper, nvdr.). We hebben intussen al een 7-tal nummers met stevig gitaarwerk, 

maar we zoeken nog een zanger. Ik kijk uit naar ons eerste optreden… 

[Marc] Ikzelf ga sinds 11 jaar met een vaste kliek voor een week naar Oostenrijk om er enkele 
stevige wandeltochten te maken. 

[Hilde] Ik doe thuis de was en de plas, en loop achter hun gat om alles op te ruimen. Want 
alles draait hier in de vrije tijd om sport… 

Wie is de meest slordige dan? 

[Hilde] Nicky mét voorsprong! Toen hij nog aan atletiek deed, was hij vaak de helft van zijn 

materiaal vergeten mee te nemen, en de andere helft was hij kwijt. Of hij ging lopen met 
afgedragen t-shirts, ondanks alle mooie kledij die hem vanwege sponsors ter beschikking werd 

gesteld. Ik herinner me nog zijn officiële diploma-uitreiking. Alleman komt netjes in hemd of 
kostuum. Onze Nicky kwam rechtstreeks van een looptocht aan op school, in een bezweet 

shirt. Niet te doen… 

[Nicky] Bij mij was toen de focus op atletiek inderdaad héél extreem. Snel lopen was het enige 

wat telde. De ganse omkadering of alle andere activiteiten konden me geen r**t schelen…  

[Marc] Gertjan is dan meer de speelvogel van de familie. Op de fiets imiteert hij vaak andere 
coureurs: Bertje Contador, Stijn Devolder, Chris Froome… 

[Nicky] Ja, en allemaal zonder gène. Schaamtelijke vertoningen noem ik dat. 

[Gertjan] ‘t Zal gaan zeker!? 

Om te vermijden dat familiale conflicten escaleren en kamerbreed uitgesmeerd worden 

in deze nieuwsbrief, werd hier het interview beëindigd. Bedankt aan de familie 

Coemans voor het hartelijke onthaal en de openhartige babbel. Hier hebben we nog het 

laatste niet van gezien of gehoord… 

 Geboorte Woonplaats Favoriete rit Beroep 
Hilde Leuven, 

8/7/1965 
Erps-Kwerps Vlak (“moet 

kunnen blijven 
tetteren”) 

UPC Kortenberg, verpleegster, 
afdeling psychotische depressies en 
persoonlijkheidsstoornissen 

Marc Neerpelt, 
5/6/1964 

Erps-Kwerps À la Bonlez Willems Tecno, werfleider, installatie 
verwarming, sanitair, airco 

Nicky Jette, 
18/5/1990 

Kortenberg Heuvelachtig 
parcours, niet 
te bruusk 

Johnson & Johnson, installatie en 
onderhoud van medische apparatuur 
in Europese ziekenhuizen 

Gertjan Jette, 
11/5/1994 

Leuven Korte, steile 
heuvels 

Donaldson, service engineer, 
opstart/metingen/onderhoud van 
filtersystemen voor 
persluchtinstallaties, Benelux. 

 


