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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. 

F 
rancine is pas op haar 58ste beginnen  

fietsen met Blosom. Ze leidt de Dames 

C veilig doorheen het Brabantse land 

op woensdagavond, gebruikmakend 

van de parkourskennis die ze op maandag ver-

gaart. Zij is ook degene die de lekkere soep 

maakt voor de openingsreceptie en naast het fiet-

sen heeft deze kranige dame nog 45 jaar geturnd. 

 

Francine, vertel ons eens iets over jou en de 

fiets. 

Francine: “Mijn schoonzuster  reed met Blo-

som mee en ze vroeg of ik eens wou meerijden 

naar Veltem. Ik had een oude fiets en ik aarzelde 

in ’t begin. Maar ’t is toch een fiets en je kan er 

toch mee rijden, dus ik ging mee. Achteraf zei ze 

dat ik dat zo goed deed dat ik kon meerijden met 

de groep. Maar met mijn oude fiets kon ik niet 

blijven rijden en ik mocht met die  van een vrien-

din rijden. De eerste rit dat ik zo gereden heb, 

was naar Mechelen, 48km! Dat is zo goed verlo-

pen dat ik toen de microbe te pakken had. Ik was 

toen 58 jaar. 

Toen was er nog maar één damesgroep bij Blo-

som. Maar de toenmalige voorzitter reed met ons 

mee en het was met zijn goesting niet dat we zo 

traag reden. “Jullie rijden net snel genoeg om 

niet om te vallen.”, zei hij… en toen is er snel 

een tweede groep bijgekomen. Willy Zwarts 

heeft die tweede groep geleid en ik nam uiteinde-

lijk een derde groep onder mijn hoede, na goed-

keuring van Jos Bonnast. Voor sommigen ging 

het al wat te snel en zo konden we de groep ver-

kleinen en wat trager rijden.” 

 

En dat viel dus allemaal blijkbaar goed mee? 

Francine: “Ja, want na de tweede r it heb ik 

me onmiddellijk ingeschreven in de club. En al 

snel kwamen we bij mekaar, staken we de fietsen 

in de camionette en reden we op clubuitstap naar 

Cochem in Duitsland.” 

 

Je eerste clubuitstap naar het buitenland. 

Francine: “We bleven daar  twee keer  over -

nachten en deden twee fietstochten. Vanuit Diest 

zijn we ook al eens vertrokken. Ook naar Wille-

broek, Lier en soms Scherpenheuvel, vertrekken-

de vanuit Meerbeek. En ook de Ravel van Tienen 

naar Namen, met de Dames B hebben we ge-

daan. 

Die B-Dames zijn dan ’s maandags beginnen 

rijden en nu doen ze dat nog. En ik rij met hun 

mee. Aangezien wij met de Dames C op woens-

dagavond fietsen en ik de ritten moest voorzien, 

reed ik al ’s maandags tijdens de dag mee met de 

B’s om hier en daar wat de weg te verkennen. 

Onlangs reden we naar de Dijle, doorkruisten we 

een bos en wist niemand meer waar we waren… 

En toen we de week erna diezelfde rit in tegen-

overgestelde richting deden, zagen we waar we 

misreden hadden. Dankzij de B’s ben ik toch 

altijd voorzien van voldoende parkourskennis.” 

 

Niettegenstaande dat je de C’s begeleid, moet 

je niet onderdoen voor de B’s. 

Francine: “Ik ben blij dat ik met hun kan en 

mag meerijden. En ze houden zich wat in als ik 

erbij ben. Maar soms komen we toch ook binnen 

met een gemiddelde van meer dan 19 km/u… 

Zodoende moet ik ook op kop rijden bij mijn 

groep, want ik ken dan ook overal een beetje de 

weg… En ze vragen natuurlijk ook altijd waar-

naartoe we rijden. We hebben geen kalender, we 

rijden alnaargelang het weer en soms schotel ik 

ze een rit voor waar ze zich een beetje voor moe-

ten inspannen. Voornamelijk doen we vlakke 

ritten en één enkele keer rijden we naar Leuven, 

via Egenhoven, Leefdaal  en zo. Geraken we de 

berg niet op, dan gaan we te voet. Maar je moet 

(Vervolg op pagina 2) 

Francine Vanderseypen: 

“De beste remedie is fietsen als 

er je iets dwarszit.” 
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op tijd schakelen hé, je moet je versnellingen kennen. Zo 

rij ik soms boven waar anderen moeten afstappen. Maar de 

mooiste rit voor mij is langs de Dijle naar Werchter. Ik rij 

graag langs het water. In de winter fietsen we niet, maar na 

nieuwjaar beginnen we terug, maar het mag niet te koud 

zijn. En ook geen slecht weer hé.” 

 

En die oude fiets is toch al vervangen door een koers-

model? 

Francine: “Vervangen wel ja, al na de tweede keer . Een 

gewone damesfiets, met 6 versnellingen. Maar ik heb wel 

een lichte fiets gekocht. Ondertussen heeft de fietsenmaker 

wel andere versnellingen gezet, nu heb ik er meer. En mijn 

man kuist hem dan helemaal na het einde van het seizoen. 

Maar als ik nu nog van fiets verander, zal het een elektri-

sche zijn. Maar dat zal enkel zijn op het moment dat het 

echt niet meer gaat. En zo ga ik ook wat langere ritten kun-

nen meedoen, zoals naar Willebroek of eventueel Scher-

penheuvel.” 

 

Dan ben je nu ongeveer 20 jaar bij Blosom. 

Francine: “Ja, ik heb al veel mensen zien komen en 

zien gaan. Ik woon natuurlijk in de straat waar alle Blosom

-groepen vertrekken en ik kijk elke zondag aan de venster 

om te kijken of er veel vertrekkers zijn. Het is altijd fijn 

wanneer je ziet dat er een hele hoop staat.” 

 

Francine, mag ik je toch nog bedanken voor je lekkere 

soep tijdens de openingsreceptie. 

Francine: “Aha, de soep. Dat is gekomen door  onze 

erevoorzitter Willy Zwarts. Die maakte altijd kervelsoep. 

En iedereen was dat gewoon. Maar toen stopte hij daarmee 

en hebben we eens diepvriessoep geserveerd. Maar eigen-

lijk is daar niet veel aan gelegen om soep te maken en van-

af toen heb ik dat op mij genomen. Ik zal het blijven doen 

zolang ik kan. In de zomer zet ik veel courgetten in de tuin, 

dan gaan die in de diepvries en zo heb ik al een voorraad 

voor de soep. We fluisteren soms naar mekaar dat er op de 

sluitingsreceptie toch iets mankeert… Ah ja, want de soep 

is enkel voor in ’t begin van ’t jaar. Want wat is er aange-

namer dan een lekker warm soepje als je binnenkomt na 

een rit in de koude buitenlucht? En Hendrik zorgt voor de 

balletjes in de soep. Maar hij rolt ze niet zelf, hij gaat ze 

hier in de Delhaize halen.” 

 

Heb je nog bezigheden naast het fietsen? 

Francine: “Nu niet meer , maar  ik heb wel 45 jaar  ge-

turnd. Mijn man was oprichter van de turnclub in Meer-

beek. Ik had daar ook mijn groep, maar ik was daar de 

oudste. Uiteindeijk was ik daar ook met “mijn kinderen” 

aan het turnen… En omdat ik het dan soms wat moeilijk 

had met sommige oefeningen en ik ook graag fietste, ben 

ik ermee gestopt. Soms heb ik er toch nog spijt van dat ik 

geen nieuwe groep heb opgericht en verder gedaan heb. 

En af en toe ging ik al eens wandelen met mijn man ’s zon-

dags. Maar nu komen de kinderen graag en blijven we 

thuis.” 

 

Elk jaar weer opnieuw ben je gemotiveerd om er een 

mooi jaar van te maken. 

Francine: “Ja, ik heb geen gebrek aan motivatie. Ik 

fiets heel graag. Ik moet me enkel wat “pushen” in het 

begin van ’t jaar, omdat we dan al lang niet meer gefietst 

hebben en het wat moeilijker gaat. Maar eens het ritme er 

na enkele weken in zit, ben ik niet meer te houden. En 

mijn man zit ook achter mij. Ook op woensdagavond heb 

ik altijd de motivatie om te vertrekken daar ik weet dat 

Kristel er altijd bij is. Fietsen is ook de beste manier als je 

iets voorhebt. Het helpt je er direkt bovenop. Je moet je 

gedachten erbij houden als je in groep rijdt en terwijl je 

een praatje maakt en de omgeving bekijkt, maak je je 

hoofd leeg. Een aanrader voor iedereen. Zit er iets je 

dwars, neem de fiets! 

 

Is er nog iets wat je nog wil doen? 

Francine: “Ergens anders gaan fietsen. In de Limburg 

bv. Het is daar heel mooi. En dan zien we eens iets an-

ders.” 

(Vervolg van pagina 1) 
 

Sportief Paspoort 

 

Francine verruimt ‘s maandags haar parkourskennis zodat ze haar groep op 

woensdagavond steeds iets moois kan voorschotelen. Lekkere soep voorschotelen, 

doet ze ook op de openingsreceptie. En ze laat nog weten dat een elektrische fiets 

nog niet aan haar besteed is. 

 

Naam: Francine Vander seypen  

Woonplaats: Meerbeek 

Beroep: gepensioneerd 

Geboortedatum: 19/11/1934 

Lid Blosom sinds: 1993 

Km per jaar: hangt af van het weer  en de goesting 

Favoriete rit: Wakkerzeel, langs de Dijle, Jubileumroute 

Favoriete wieleroord: Limburg 

Favoriete drank na rit: plat water  en nadien een pintje 

Interesses: vroeger  turnen en wandelen  


