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Het interview 

 

Wie zijn toch die dames en heren van de andere groepen? Een nieuwko-

mer in 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. 

H 
endrik Jacobs is niet de man die ge-

woon lid is van een club en meeloopt 

met de rest. Hij denkt graag mee over 

het beleid van een club. Hij zetelde in 

het bestuur van allerlei clubs, sinds jeugdige leeftijd 

al en nu is hij sinds 2001 voorzitter van de grootste 

fietsclub van de streek. 

 

Voorzitter, jouw beurt om eens aan de tand ge-

voeld te worden. Wat kan je ons zoal te vertellen 

over je fietsverleden?  
Hendrik: ”En ik ben eigenlijk bij Blosom begonnen 

omdat eerst mijn schoonmoeder, dan mijn vrouw en 

dochter lid werden van Blosom. Ik ben erbij geko-

men met de bedoeling ze wat te helpen. Ze gingen 

op driedaagse en ze moesten natuurlijk een wagen 

hebben om ginder te geraken. Mijn eerste ritten 

waren dus in Cochem in Duitsland, een meerdaagse 

met de dames, toen nog A en B samen voor de gro-

tere ritten. En zo ben ik uiteindelijk lid geworden. 

Het moet 1998 geweest zijn.” 
 
Maar hoe is de liefde voor de fiets dan ontstaan? 

Hendrik: “Haha, ik heb koers gereden hé. Ik ben 

beginnen koersen vanaf het tweede jaar nieuwelin-

gen. Met een oude fiets van iemand in de familie 

die ook ooit koers gereden had. We hebben die dan 

van de zolder moeten halen, bij de fietsenmaker 

Verhelst Senoir Roger binnen gebracht om wat in 

orde te zetten en ik had net twee weken training 

gehad voor ik mijn eerste koers reed, in juli of au-

gustus. Eigenlijk waren mijn eerste kilometers toen 

we met vakantie aan de kust waren, met een ge-

huurde fiets, langs de vaart richting Brugge, want ik 

kende nergens de weg, en nu nog niet. 

We waren met een man of zeven van de omgeving, 

die in de toenmalige club in Meerbeek zaten, die 

samen gingen koersen. Dat was toen de SOB, Sport 

OpBeur Meerbeek, een redelijk grote club die toen 

ook al in ’t groen reed. Mijn beste prijs was tweede 

in Rotselaar, nooit gewonnen. Ze waren altijd weg 

zonder mij. Maar ik kon wel redelijk goed sprinten 

en won dikwijls de peletonsprint. Echter een pro-

bleem: ik deed het heel graag, maar ik trainde niet 

graag. Nu nog niet, ik hou niet van alleen te fietsen. 

Ik heb liever een groep. 

En toen heb ik een ongeluk gehad - ik was 17-18 

jaar - en heb 2 dagen in coma gelegen. Ik ben daar-

na terug begonnen, maar het is nooit meer goed 

gekomen. Mijn ouders waren in Spanje en ik lo-

geerde bij mijn tante in Woluwe. Ik ging niet mee 

naar Spanje, want dan kon ik niet meer koersen… 

Ik was aan het stayeren achter een vrachtwagen, 

maar ik reed me er achteraan te pletter toen die in 

de remmen ging aan “’t velleke” van Meerbeek 

richting Everberg. Borstkas ingedrukt, 2 halswer-

vels over, enkele tanden uit. Ze hebben zelfs het 

laken over mij gedaan… Maar zoals je ziet, ben ik 

er door gekomen. Maar met koersen ben ik dan 

moeten stoppen. En dan ben ik bij ’t leger gegaan.” 

 

Legerdienst?  

Hendrik: “Nee, als beroeps naar de onderofficieren-

school in Safraanberg. En daar ben ik beginnen 

lopen. Ik zat ik in de loopploeg van ’t leger, ben dan 

ook bij de voetbalploeg gegaan en zodoende kon ik 

toch één keer per week de kazerne verlaten om te 

gaan trainen bij de voetbalploeg van Wespelaar. 

Zelfs na de school ben ik daar nog zeker 10 jaar 

blijven voetballen. Ik ben dan ploegkapitein gewor-

den en uiteindelijk zat ik in ’t bestuur. Ik zat dan 

ook nog in de zaterdagploeg van Kessel-Lo en bij 

de minivoetbalploeg van de rijkswacht in Herent… 

Tot ik mijn enkel kwetste. En toen was de voetbal 

ook over. 

Maar dan ben ik terug beginnen fietsen, eerst samen 

met ons Veronique, daarna met de club. Het was 

een toffe, hechte groep. Echt heel plezant. En dan 

ben ik ook meer en meer beginnen doen voor de 

club. Ik ben iemand die niet gewoon lid kan zijn. 

Gewoon meedoen en voor de rest niks te doen heb-

ben, dat is niet mijn stijl… Ik begon al links en 

rechts wat mee te organiseren tot Jos Zwarts me 

vertelde dat ik een goede voorzitter zou zijn. En 

doordat dat idee op me af bleef komen, heb ik dat 

voorzitterschap aanvaard. Het eerste jaar was wel 

wat raar, want er kwamen met de slag drie nieuwe 

bestuursleden. 

Hendrik Jacobs: 

“Ik kan niet gewoon lid zijn, ik moet 

iets te doen hebben.” 
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Als voorzitter was mijn eerste wens dat iedereen terug in 

dezelfde kledij reed en we zijn begonnen met de truitjes. De 

club kende toen “maar” een 80-tal leden. Nu zitten we aan 

160 leden en onze tweede uitrusting. 

 

Als er iemand de club heeft zien veranderen, ben jij het 

wel? 

Hendrik: ”Ik heb de club inderdaad helemaal zien veran-

deren. Vooral het bijkomen van groepen. Eerst de C-dames 

met Francine als groepsverantwoordelijke en later nog de 

Masters onder leiding van Maurice. Nu hebben ook deze 

groepen hun vast cliënteel. 

 

En een verdubbeling van het aantal leden. Aan wat is de-

ze succesformule te danken? 

Hendrik: “Het fietsen leeft in de gemeenschap, daarmee 

hebben we geluk. Als niemand wil fietsen, krijgen we geen 

volk natuurlijk. En het feit dat we meerdere groepen hebben 

waar iedereen zich wel kan in vinden, doet ook veel. Een 

andere wijziging die doorgevoerd is geweest is de aansluiting 

bij de V.W.B., wat het gemakkelijker maakt om zo’n grote 

groep wielertoeristen te verzekeren.” 

 

Voorzitter, hoe zit dat nu met het fietsen zelf? 

Hendrik: “Ik fiets van maar t tot oktober . Niet in de win-

ter, want dan is het seizoen voorbij.” 

 

En wat blijft je motiveren om te fietsen? 

Hendrik: “Gewoontedier… En natuur lijk het kameraad-

schap, het feit dat je iets kunt gaan drinken achteraf. Ik rij 

mee, enkel en alleen om zonder problemen te kunnen fietsen, 

niet om af te zien. Met de C’s meerijden, of soms eens met de 

B’s en dan achteraf een pintje drinken, met de mannen mee 

naar huis rijden, van ons Veronique onder mijn voeten krij-

gen dat ik te laat ben. Daar doen we het voor…  

Nu rij ik van zondag op zondag en dat is niet genoeg. Vroe-

ger reed ik met de fiets naar het werk, eerst naar Evere, daar-

na naar Beauvechain en dat voel je. De conditie was toen 

veel beter. Ik ga ook al jaren mee naar Spanje en ik kijk er 

echt naar uit. Een halve dag fietsen, daarna aan het zwembad 

genieten bij mooi weer” 

 

Je hebt in alle groepen meegereden en bijna overal mee 

op meerdaagse geweest. Is er ergens eentje die er boven-

uit steekt? 

Hendrik: “We zijn twee jaar  geleden met vijf koppels 

naar de Mont-Ventoux geweest. Ook naar Frankrijk in de 

Alpen en de Pyreneeën met de A-ploeg, al was dat toch weer 

afzien. De uitstap naar Koksijde vond ik ook heel tof. Ik heb 

toen wel een rode kaart gekregen… Ik rij graag bergop, al 

kan ik het niet. Maar wanneer we langs het water rijden, op 

de grote plaat, voel ik me in mijn sas.” 

 

Heb je een favoriete rit? 

Hendrik: “Ik ben altijd graag naar  Oteppe, Hoei en Na-

men geweest. Zoals ik al zei, ik rij graag bergop al kan ik het 

niet goed. Vooral naar Hoei, met de muur… Ik weet niet of 

ik nog zou boven geraken, maar het is tof he. En mijn favo-

riete drank?” 

 

Jaja, straks… Heb je nog iets om naar uit te kijken? Is er 

nog iets dat je zou willen verwezenlijken? 

Hendrik: “ Ik had altijd gezegd dat wanneer  ik op pensi-

oen ben, ik lange ritten zou willen doen, maar mijn rug laat 

dit niet meer toe. Zoals die lange rit van 400km die Dirk gaat 

doen. Dat is dan het equivalent van de Dodentocht in Bor-

nem. Die heb ik dus ook gedaan hé, die dodentocht. Of 

Cinglé worden van de Mont-Ventoux. “Cingle van de Mont-

ventoux wordt je door alle beklimmingen tot een goed eind te 

brengen, 3x maal dus, van elke 1x naar boven” .”  

 

Doe je nog iets naast het fietsen? 

Hendrik: “Nu niet meer , maar  ik was bij de wandelclub 

van het leger en heb dus wel veel gewandeld, zoals de Do-

dentocht in Bornem, de 4-daagse van de Ijzer, 50km in het 

Zoniënwoud en zelfs in het buitenland.” 

 

Als voorzitter, hoe zie je de club nog evolueren? 

Hendrik: “Ik zie de e-bikers nog in aantal vergroten en hun 

vaste plaats zoeken in de groep. We moeten als club dan ook 

het gebruik van de e-bike stimuleren, tonen dat we een        

“e-bike-minded” club zijn. Zodoende kunnen deze mensen 

ook langere ritten doen. 

Na een stille dood gestorven te zijn, organiseren we nu in 

november terug het ledendiner. En hopelijk terug voor de 

komende jaren. 

 

Laat ik nog zeggen dat de club een fantastisch bestuur heeft. 

Bart en Jimmy zijn twee IT’ers, die met hun computers een 

zeer mooie website en een mooi clubblad afleveren, met 

Christiane als secretaresse kan je niemand beters wensen, Jos 

doet dat fantastisch met de kledij, Bruno is een strikte pen-

ningmeester en Gerda en Victor organiseren onze algemene 

vergadering, openings– en sluitingsrit. Fantastisch gewoon! 

Sportief Paspoort 

 

Hendrik Jacobs heeft in elke club waar hij lid was, wel in het bestuur gezeteld. Deze 

ervaring komt nu van pas om de grootste wielerclubclub van de streek te leiden. Na 

het fietsen gaat hij graag een pint drinken en komt daardoor al eens wat later thuis. 

Eens thuis geniet hij van zijn binnen– en buitenvijver met vissen. Daar doet hij het 

voor… Hij kan lang zonder eten, maar niet zonder drinken. 

 

Naam:   Hendr ik Jacobs 

Woonplaats:   Meerbeek 

Beroep:   militair  op rust  

Geboortedatum:  01/11/1957 

Lid Blosom sinds:  sinds 1997 

Favoriete rit:  Namen, Hoei, Oteppe 

Favoriete drank na rit: Leffe 

Interesses: Tuinieren binnen- en buitenvijver 


