
17 

V
er

an
tw

o
o
rd

el
ij

k
e 

U
it

g
ev

er
: 

v
.z

.w
.B

L
O

S
O

M
 W

ie
le

rt
o

er
is

te
n

 p
/a

  
  

A
. 

D
ew

it
st

ra
at

 1
0

  
  
3
0

7
8

 M
ee

rb
ee

k
 

 

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 
rans Letellier is al sinds het prille begin 

bij Blosom. Daarvoor heeft hij nog 

gekoerst en heeft een mooie herinnering 

overgehouden aan de eerste cyclocross 

georganiseerd in en door Meerbeek. Hij rijdt nu 

nog steeds met de masters waar hij alle ritten 

mooi vindt en dat houdt zijn hart jong. Dit jaar 

organiseert hij ook voor de 25ste keer de 

cyclocross in Kortenberg! 

Frans, laten we beginnen bij het begin: hoe is 
het begonnen? 
Frans: “Toen we jong waren, reden we met de 

fiets naar school in Leuven en we dachten dat we 

dat goed deden. We waren thuis met 5, twee 

tweelingen en één alleen. Halfweg de jaren 50 

zijn we met z’n vieren gaan koersen (van 1954 

tot 1964).  Bij de ondernieuwelingen, 

nieuwelingen en de juniors. Ik reed samen met 

mijn broer en we hadden dezelfde fiets en trui. 

Soms wisten ze niet of het onze Jan was of ik. 

Ah ja, met een helm en een “klakske” zag je het 

verschil niet zo goed. En wij reden nog zonder 

derailleur omdat dit niet mocht van de bond. 

Vanaf de liefhebbers mocht je met derailleur 

rijden. Maar toen keken we als eens naar de 

meisjes en fietsten we minder...” 

 

En daarna ben je bij Blosom gegaan? 
Frans: “We hadden net gebouwd en mijn 

buurman Roger Callaerts reed toen al met 

Blosom. Hij vertelde me over de toffe sfeer en 

begin 1977 heb ik me ook ingeschreven, samen 

met Jos Zwarts. Ik had toen nr. 75, ik zal het 

nooit vergeten. Toen hadden we allemaal onze 

eigen nummer en die moesten we voor de rit 

opschrijven. 

Er waren maar twee groepen en ik reed toen met 

de A’s. Al vroeg reden we dan naar de Baraque 

Michel en terug en dat waren toch opeens veel 

kilometers. Die rit was eigenlijk wat te zwaar 

voor mij maar ik reed ze toch mee. 

We deden eigenlijk veel lange ritten. Naar zee, 

naar Barvaux in de Ardennen, een tweedaagse 

naar Felenne, het Eifelgebergte, de 6 uren van 

Meerbeek, de Waalse Pijl, Luik - Bastenaken - 

Luik. En ook nog de Blosom cyclocross en wat 

koersen op de weg, ook in Meerbeek.” 

 

“Toen we naar zee gingen, reden wij op met de 

fiets en de vrouwen met de bus. In de namiddag 

was het dan een gezellig samenzijn aan de kust. 

En we gingen ons omkleden op straat omdat er 

geen kleedkamers waren. Ambiance verzekerd! 

Zelfs de pastoor reed eens mee naar zijn streek in 

Arendonk. Met zijn vrouwenfiets volgde hij ons. 

Wij namen ginder een half uurtje de tijd om iets 

te eten, terwijl hij ginds naar zijn familie ging. 

En daarna reed hij gewoon met ons terug. 

In de zomer gingen we een hele tijd naar 

Barvaux in de Ardennen. Marcel de coiffeur had 

daar een caravan op een camping en hij had 

ginder een toer uitgestippeld. Ik denk dat we toen 

wel tien keer de La Redoute beklommen 

hebben...” 

 

Traditiegetrouw reden we ook op 1 mei naar 

Geraardsbergen, de Muur op. En dat was vroeg 

op het jaar. Het was een echt “evenement”. Ik 

reed toen de Muur naar boven, en ook de 

Koppenberg, met een 42x24. Maar nu met een 

39x26 is het soms nog te groot... 

Ook Parijs-Roubaix heb ik tweemaal gereden, 

onder andere in 1986, ik heb er nog een 

aandenken van. En Parijs-Brussel. Een rit van 

meer dan 300 kilometer naar Nederland en terug 

en dan deden we een plaatselijke ronde door 

Meerbeek om te laten zien dat we zover geweest 

waren.” 

 

“Maar Blosom deed vroeger zo’n beetje 

vanalles: lopen, atletiek. Fietsen is er achteraf 

 

(vervolg op pagina 19) 

Frans Letellier: 

“De masters, want wij zijn jong van 

hart.” 
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bijgekomen. En zo deden wij ook aan de atletiek mee, om 

te laten zien dat we niet alleen met de fiets konden rijden. 

Daarna is het allemaal een beetje afgescheiden. 

Op tweede paasdag deden we een koffietafel voor de 

echtgenotes en de kinderen, met lekkere koffiekoeken, alles 

gratis. 

Op het einde van het seizoen was er dan de trofeeuitreiking 

en een bal. Goud, zilver of brons alnaargelang het aantal 

gereden ritten. Nadien werd dat minder en kregen we al 

eens een tube, hanschoenen of kousen.” 

 

Dan heb je toch al veel zien veranderen in de club. 
Frans: “Inderdaad, vooral hoe het organisatorisch geregeld 

is. Ik zat al vlug bij het bestuur en de kalenders werden toen 

met een stencil bij de zusters of bij de gemeente gemaakt. 

Want die hadden een stencilmachine. En daarna zijn we 

stilaan met de boekjes begonnen. We zijn ook begonnen 

met notulen te nemen van de vergaderingen. En vanaf dan 

is het snel gegaan. De club groeide snel en we deden meer 

lange ritten. 

Ik heb ook vele tenues van Blosom gekend en in ’t begin 

moest je die zelf helemaal aankopen. En achteraf kwamen 

de broeken en nog later de petjes. Katoenen truien, “goe 

marchandise” ... Maar we gaan zeker mooi zijn met onze 

nieuwe tenue. We moeten met de tijd meegaan hé.” 

 

En je blijft maar rijden. 
Frans: “Ja, ik vind het fantastisch om nu bij de masters te 

rijden. Een D-ploeg wilden we niet want dat kwam precies 

over alsof wij oude mensen zijn en daarom hebben we die 

omgedoopt tot “Masters”. Voor mensen met een jong hart. 

En wij hebben mooie ritten.” 

 

Wat motiveert je van te blijven fietsen? 
Frans: “Als ik alleen al denk aan al het moois dat ik al 

meegemaakt heb, kan je gewoon niet stoppen. Alleen al die 

herinnering van al die mensen toen we samen op de foto 

stonden aan de tank in Bastogne. Die foto straalt iets 

speciaals uit, dat is gewoon tof!” 

 

En je organiseert ook nog steeds de cyclocross in 

Kortenberg? 

Frans: “Inderdaad, dit jaar is het de 25ste cyclocross die we 

organiseren in Kortenberg op 1 november! Ik denk er nog 

altijd aan terug hoe het was om er zelf rond te rijden.” 

 

Heb je iets om naar uit te kijken? 
Frans: “Ja, zoveel mogelijk ritten rijden met de Masters! Ik 

kijk er elke zondag weer naar uit!” 

 

Heb je een favoriete rit? 
Frans: “Dat is moeilijk, wij hebben niks anders dan mooie 

ritten, maar als ik nog eens naar Namen zou kunnen rijden 

en langs de grote baan “vollen tuub” terugkomen...” 

 

Rij je nog veel? 
Frans: “Ik ga nog altijd met de fiets naar het dorp en 

spreek af en toe af met mijn zoon in Kessel-Lo om dan een 

toertje te doen van een 40-tal kilometers. Dan zet ik me in 

zijn wiel en hij geeft het tempo aan. De gordel doe ik ook 

nog altijd.” 

 
Een terugblik op je rijke carrière? 

Frans: “Als ik dat hier nu allemaal vertel, voel ik me terug 

jong. Ik heb vele mooie herinneringen. Mijn mooiste 

herinnering is zonder twijfel mijn overwinning op mijn 

39ste verjaardag van de eerste Blosom cyclocross in 

Meerbeek die werd verreden rond het toenmalige “stort” in 

de velden. En de après was bijna zo zwaar als de cross zelf 

in het café op den berg in Meerbeek.” 

(vervolg van pagina 17) 

 

Sportief Paspoort 

 
Frans Letellier is een ancien die al vele jaren meedraait met Blosom. Door zijn 

goedlachsheid is hij een graag geziene persoon in de club. 

 

Hij is vooral gekend door zijn jarenlange inzet voor de club toen hij nog in het 

bestuur zat. En hij kan honderuit vertellen over de tijd van toen. Hij organiseert nog 

steeds de cyclocross in Kortenberg. 

 
Naam:   Frans Letellier 
Woonplaats:   Kortenberg 

Beroep:   gepensionneerd NMBS-werknemer 

Geboortedatum:  26/11/1939  

Lid Blosom sinds:  sinds begin 1977 

Favoriete rit:  Namen, de Muur van Geraardsbergen, de 6 uren van Meerbeek, rit 

naar zee, rit naar Nederland, tweedaagse Eifelgebergte, tweedaagse Felenne 

Favoriete drank na rit: Kriek  

Interesses: Cyclocross 


