
Het Interview: Helen Van der Spiegel   

 

Op de vooravond van haar 50ste verjaardag mocht de redactie van BLOSOM op 

audiëntie bij Helen Van der Spiegel. Zij beheert en onderhoudt onze website en 

het forum. Helen is een rustige en verstandige vrouw, doch met een 

opmerkelijke levenswandel tot nu toe. Tijd om ons hierin te verdiepen... 

 

Ik weet nog steeds niet wat ik later wil worden... 
 

We leggen de dictafoon op de keukentafel bij haar thuis in de Donkerstraat te Erps-Kwerps, op 

dinsdag 14 november 2017 omstreeks 20u12. Het interview wordt opgenomen, de toon is meteen 

gezet... 

[Helen] O my God!? 

Ja Helen, ge weet nooit da ge iets interessant gaat zeggen hé  

[Helen] Alles wat ik vertel kan en zal tegen mij gebruikt worden? 

Nee hoor! Relax Helen. Even diep in en uit ademen... We starten in je geboorteplaats 

Beveren-Waas en hoe jij in Erps-Kwerps terechtgekomen? 

[Helen] In het middelbaar heb ik Latijn-Wiskunde gestudeerd maar in het laatste jaar heb ik 

een degout gekregen van Wiskunde omwille van de lerares die ons allemaal iets te gretig wou 

voorbereiden op de Burgerlijk Ingenieursstudie. Daarom heb ik een bocht van 180° gemaakt en 

begon ik bij de KU Leuven aan de richting Lichamelijke Opleiding. Dat was geen succes – ik 

bleek geen aanleg te hebben voor 

balsporten en entertainen – en besefte dat 

ik meer aanleg had voor wiskunde. Zo ben 

ik in uitgesteld relais dan tóch aan de 

studie Burgerlijk Ingenieur begonnen. Na 

de kandidatuursjaren koos ik na eliminatie 

uiteindelijk voor Computerwetenschappen. 

Waar je uiteindelijk je beroep hebt van 

gemaakt... 

[Helen] In 1989 tijdens mijn 

kandidatuursjaren van Burgerlijk 

Ingenieur heb ik mijn man Peter leren 

kennen. Een half jaar nadat ik was 

afgestudeerd, in januari 1995, zijn we 

getrouwd. Pas enkele maanden daarna had 

ik mijn eerste job beet bij FICS, een 
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software firma. Twee jaar later, mede dankzij Peter, ben ik overgestapt naar Cimad, een andere 

softwarefirma die op dat moment een project deed voor de Senaat. Daar ben ik blijven hangen, 

en kon na anderhalf jaar als ambtenaar bij de Senaat beginnen. 

Wat doe je daar nu tussen al die Senatoren? 

[Helen] Ik schrijf en onderhoud mee de softwaretoepassingen voor de Senaat, achter de 

schermen. Ik kom weinig in aanraking met de politici, maar ik zie die wel allemaal in de 

wandelgangen en het bedrijfsrestaurant. 

Je werkte in Brussel en dus ben je hier komen wonen. 

[Helen] Goh, niet echt. Peter als ikzelf komen allebei uit Antwerpen en we hadden beiden in 

Leuven gestudeerd. Na al die jaren voelden we ons hier meer thuis dan in het Antwerpse. En zo 

zijn we hier blijven plakken. Eerst een huis gehuurd in Veltem en uiteindelijk deze bouwgrond 

gekocht waar we pas 7 jaar later op zijn beginnen bouwen. Zelfs eerst nog het huis hier recht 

tegenover gehuurd. 

Je bent veelzijdig op sportief vlak. Maar de moto heeft een belangrijke rol in je leven 

gespeeld. 

[Helen] Inderdaad! Rijden met de moto is héél toevallig begonnen met de collega’s van Cimad. 

Sommige gingen gaan rijden, en ik vroeg aan een jongen of ik achterop kon meerijden... “Ja, 
maar ik heb al beloofd aan een vriendin dat die mee mag...”. Toen dacht ik: “Hé, ik heb een 
geldig rijbewijs, dus ik volg enkele uren les, dan huur ik een moto en kan ik die dag zélf rijden.” 
Dat beviel mij héél erg en in 1996 heb ik mij een moto gekocht. Eerst een CB500, en een jaar 

later een racemachine CBR600. Ik ging daar ook mee naar mijn werk, geen last van de files... 

Maar mooie liedjes duren niet lang.  

[Helen] Op 11 augustus 1999 was er die dag van de totale zonsverduistering. Peter werkte toen 

in Luxemburg en omdat dáár de verduistering meer compleet zou zijn, kroop ik op de moto om 

naar ginder te rijden. Op de Naamsesteenweg in Incourt, iets ten zuiden van Leuven wou ik 

twee traagrijdende auto’s voorbij steken, maar de voorste draaide af! Ik heb alles dichtgegooid 

maar werd over mijn stuur 20 meter door de lucht gecatapulteerd en kwam bijzonder slecht 

neer.  

Oei, dat klinkt niet goed! 

[Helen] Klopt. Ik leefde nog, maar met een bekkenbreuk zowel vooraan als achteraan, 

gescheurde kruisband en het “pianotoetssyndroom” aan de schouder was ik er niet al te best 

aan toe. Ik bleef twee weken in het ziekenhuis, heb drie operaties ondergaan en zat nog drie 

maanden thuis met véél pijn en deels in de rolstoel. Niet zo praktisch om dan te zorgen voor 

een kleine van 4 maanden (oudste zoon Lennart nvdr.). Tot zover het einde van mijn eerste 

moto-carrière. 

Eerste moto-carrière? Er komt nog...? 

[Helen] Wel, maanden na de geboorte van onze jongste (dochter Zoë nvdr.) in 2001 begon het 

opnieuw te kriebelen en kon ik Peter overtuigen om tóch opnieuw een moto te mogen kopen. Ik 

ging endurorijden bij de Meerdaal Enduro Vrienden uit Bertem: met een geciviliseerde 



crossmoto met nummerplaat niet op een afgesloten parcours gaan crossen maar op openbare 

landwegen gaan rijden. Dat leek iets minder gevaarlijk dan op de weg. Later nam ik ook deel 

aan het Belgisch endurokampioenschap. Omdat ik daar de enige vrouw was, viel ik wel op, 

vroeg het magazine MotorRijder me eens of ik geïnteresseerd was om een artikel te schrijven 

over het nieuwe model van Aprilia, de RXV 450 en 550. Daarvoor mocht ik naar de 

persvoorstelling in Brescia (Italië) en een dagje testrijden! Een geweldige ervaring, maar het 

schrijven van dat artikel van 4 bladzijden heeft me wel bloed, zweet en tranen gekost (terug te 

vinden op de website, nvdr). In 2004 ben ik daarnaast ook beginnen lopen om extra conditie op 

te doen en dat ging steeds beter. Uiteindelijk heb ik in 2008 mijn eerste marathon gelopen in 

Antwerpen. 

Maar toen ging het óók weer mis!? 

[Helen] In september 2008 ging ik een weekend 

endurorijden in Noord-Frankrijk. Ik heb daar in een 

valpartij mijn pols gebroken en dat was een streep door 

alle rekeningen: géén enduro meer, géén 2de marathon 

(die 3 weken later plaatsvond in Eindhoven), géén viool 

meer. Na de operatie heb ik 2 weken veel pijn gehad, 

maar toch liep ik in Eindhoven mét gebroken pols in het 

gips alsnog een halve marathon. Puur uit frustratie 

omwille van die valpartij, want ik was toen afgetraind tot 

en met. Na die polsbreuk is het niet meer goedgekomen 

met mijn enduro-carrière. Ik had geen zin meer om 

telkens vol blauwe plekken of kneuzingen thuis te komen, 

en heb de motor met spijt in het hart verkocht. 

Het definitieve einde van de moto-carrière? 

[Helen] Inderdaad. Ik ben dan meer gaan lopen en heb 

nog enkele marathons en andere korte en langere 

wedstrijden gelopen. Tot mijn lichaam ook hier begon te 

protesteren. En zo werd ik naar de fiets en de triatlon toe 

gedreven vanaf 2009. Ik heb nog de ambitie gehad om voor mijn 50e verjaardag een volledige 

triatlon te doen, maar dat zal niet meer lukken vandaag. Ik heb toch twee halve triatlons 

gedaan, dat is ook al iets. 

Je bent enige tijd webmaster bij Joggingclub Veltem geweest en hebt ook bij ’t Wieltje 
gefietst. 

[Helen] Ik had Dr. Outtier leren kennen als controlearts voor de endurocompetitie. Als 

voorzitter van ’t Wieltje vroeg hij me meermaals om bij ’t Wieltje te komen fietsen. Heb ik 
gedaan, maar toen ik sterker werd door de triatlontraining viel ik een beetje tussen twee 

groepen in, qua snelheid.  

En zo heb je de overstap gemaakt naar Blosom... 

[Helen] In 2012 reed ik een seizoen mee met de Heren B, maar de snelheid lag iets te hoog. 

Nadat ik de triatlon vaarwel zegde, wou ik het rustiger aan doen, en dus heb ik mij sindsdien 

genesteld in de warmte van de groep Heren C. 



Naast de opvoeding van je man en de twee 

kinderen, en je job als informaticus bij de Senaat, 

het beheer van de website van Blosom, de 

verschillende sporten die je beoefend hebt tot nu 

toe ben je ook vaak bezig met muziek. 

 [Helen] Als kind heb ik 8 jaar piano gespeeld. Rond 

mijn 30ste verjaardag ben ik heel even aan viool 

begonnen maar dat was van korte duur. Pas toen 

mijn kinderen ook aan muziekschool begonnen heb 

ik de viool terug opgepakt. Na enkele jaren ben ik 

overgeschakeld op altviool en sinds 3 jaar heb ik voor 

de cello gekozen. De concertjes in de muziekschool 

gaan goed, maar voor een breder publiek is de tijd 

nog niet rijp. 

Een bezige bij dus. Jij wordt bij Blosom en 

omstreken onlosmakelijk verbonden met de 

getunede ligfiets waarmee je dagelijks van Erps-

Kwerps naar het werk in hartje Brussel fietst. Dit 

is ongetwijfeld een apart interview waardig, dus 

we spreken opnieuw af binnen enkele jaren. 

Bedankt voor deze leuke en interessante babbel 

en tot op de volgende bestuursvergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je eigenlijk dat… ? 

… Helen de naar eigen zeggen ‘achterlijke’ hobby heeft – oordeel zelf – om allerlei statistieken 

inzake haar lichamelijke en geestelijke gezondheid quasi dagelijks te noteren in een excel-

spreadsheet sinds 2000 ?  

Het begon met lichaamsgewicht, loop-/zwem-/fietsstatistieken inclusief schoenmerk/type 

badmuts/fietsmerk, alle trainingen gechronometreerd tot op de seconde, locaties, 

gemiddelde/maximum hartslag, eetpatroon, goede voornemens, detail van het grondig 

onderhoud van de ligfiets, uitslagen van wedstrijden, enz. 

Zij houdt zelfs bij hoeveel centimeter litteken omwille van blessures/operaties haar lichaam 

momenteel vertoont... (93 cm, nvdr.) 

[Helen] “Die drang om alles te noteren is een beetje genetisch bepaald: mijn vader schreef ook 

alles op en was tuk op statistieken. Toen ik studeerde had ik op kot een poes en die was 

bevallen van 5 kittens. Die kittens zette ik élke dag op de keukenweegschaal. Daar maakte ik 

dan een mooie grafiek van, tot de katjes niet meer wilden blijven zitten. Die grafieken netjes 

getekend op papier natuurlijk, want toen had ik nog geen computer.” 


