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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. 

J 
ean Peeters, beter gekend als “De Jakke”, 

rijdt als sinds lange tijd mee met Blosom 

Meerbeek. Hij staat bekend om zijn 

speelse karakter tijdens, en zijn grappen na 

de ritten. 
Hij werkte vroeger bij een gas- en 

elektriciteitsmaatschappij in het Brusselse en 

geniet nu van zijn pensioen en heeft zijn hart 

verloren aan Mallorca, zijn favorite wielerstreek.  

 

Maar hoe is het allemaal begonnen? 

Jakke:  “Het was eind jaren ’70, begin jaren 80, 

ik had net gebouwd en was bezig met de 

afwerking van mijn huis. Dit nam meerdere jaren 

in beslag en ik was toe aan wat onspanning. 

Fietsen leek me wel wat, ik deed het graag, dus 

besloot ik me in te schrijven in de fietsclub van 

Meerbeek. In de buurt woonden enkele mensen 

die er ook aangesloten waren, zoals Frans 

Letellier met zijn zoon en mijn schoonbroer. Met 

een paar bekenden uit de buurt gaf dit een 

enorme stimulans en zodoende vertrokken we 

elke zondagmorgen in groep naar Meerbeek.” 

 

En dit het hele jaar? 
Jakke: “We reden niet het hele jaar zoals nu 

gedaan wordt, maar we bleven wel de hele 

winter bezig met allerlei sporten. Dinsdagavond 

gingen we een uur tot anderhalf uur lopen op de 

baan, donderdagavond deden we allerlei sporten 

in het Atrium in Meerbeek, zoals handbal, 

volleybal of gymnastiekoefeningen om de 

algemene conditie te onderhouden. Het 

wielerseizoen werd eind september afgesloten en 

begin maart terug op gang geschoten. In de 

winter werd er dus niet op de baan gereden. 

Gewoontegetrouw was er in de winter ook een 

cyclocrosswedstrijd in Meerbeek, georganiseerd 

door Blosom Meerbeek. Degenen die hierop 

afkwamen, waren vooral de lokale renners en 

wielertoeristen zoals Victor Mees, Frans 

Letellier, Alex Vranckx en nog enkele anderen.” 

 

Je bent dus al lang in de club aangesloten. 

Hoe was het vroeger? 

Jakke: “De groep was toen veel kleiner en de 

familie werd ook meer bij het gebeuren 

betrokken. De lange ritten waren daguitstappen. 

Gingen we bv. naar de Beekse Bergen, dan werd 

een autocar ingezet die de vrouwen en kinderen 

oppikte in Meerbeek en die werd dan op de 

plaats van bestemming verwacht omstreeks het 

tijdstip dat de renners zouden aankomen. In 

plaats van de vrouwen en kinderen thuis te laten, 

maakten we er dan een gezinsuitstap van. 

’s Avonds kwamen we dan terug met de autocar 

of de wagen. 

In het begin van het seizoen reden we zelfs 

gezamelijk De Ronde Van Vlaanderen, maar 

mede door het slechte weer bleven de vrouwen 

dan thuis. Ikzelf heb “De Ronde” driemaal 

gereden en driemaal in slechte 

weersonstandigheden. We vertrokken met de 

wagen vanuit Meerbeek naar “Het Blaffend 

Konijn”, een restaurantje in de Zwalmstreek, 

alwaar we dan de hele dag “De Ronde” in de 

regen fietsten om je dan achteraf aan een kleine 

wastafel te wassen.” 

 

Een echte flandrien dus... 

Jakke: “We klagen teveel over het slechte weer. 

De dagen dat we afgelopen seizoen in echt slecht 

weer zijn gaan fietsen, kan je op één hand tellen. 

Ik reed vroeger regelmatig met de fiets naar het 

werk en de dagen dat ik nat op het werk of thuis 

 

(vervolg op pagina 19) 

Jean Peeters: 

“Uit de tijd van de gebreide truien...” 
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toekwam, waren echt miniem. En ik reed winter en zomer 

naar het werk. Zelfs in de winter wanneer er sneeuw lag, 

was ik met de fiets één van de eersten, nog voor de eerste 

wagens toekwamen.” 

 

Maar nu rij je geen lange ritten meer? 
Jakke: “Ik ga graag naar de bakker ’s zondagsmorgens, ik 

heb wat schapen en kippen die ’s morgens moeten eten en 

dan kan ik op tijd in Meerbeek staan.  Bij lange ritten moet 

ik anders aan de vrouw vragen of zij dit kan doen en ik ben 

ook graag thuis ’s middags. De kinderen komen nog 

dikwijls ’s middags warm eten en daar ben ik dan graag bij. 

Het is een beetje een traditie.” 

 

Maar je bent nog altijd gemotiveerd om te fietsen? 

Jakke: “Jazeker, ik heb geen volwaardige zondag als ik 

niet kan fietsen. Fietsen is zoals een drug... Ik ben 

ongelukkig als ik door omstandigheden niet kan fietsen en 

de groep vertrekt zonder mij, zowel ’s zondags als in de 

week. Ik loop verloren thuis...” 

 

Heb je een favoriete rit? 

Jakke: “Ik heb in het rittenschema van Meerbeek geen rit 

die er als favoriet uitspringt, ik rij ze allemaal graag. Met de 

jaren mag het al wat meer vlak zijn en licht golvend; de 

echte klimritten laat ik liever links liggen. Dat is niet meer 

aan mij besteed. Zolang ik het grote verzet kan duwen, 

geraak ik er.” 

 

Het grote verzet, een sprint op een brug, steevast 

vooraan in de groep, de koprijders oppeppend. 

Jakke:”Ik heb niet echt de eeuwige jeugd, maar het speelse 

karakter blijft steeds aanwezig. Je bent in een sportclub en 

je moet je af en toe eens pijn kunnen doen.” 

 

 

 

 

Zoals in een wedstrijd dus? 
Jakke: “Inderdaad, maar zelf heb ik er nooit gereden. Ik 

ben er ook nooit naar op zoek gegaan, alhoewel ik op zeer 

jonge leeftijd schoolkameraadjes die later zijn gaan 

koersen, achter me liet. Buiten de lokale cyclocross in 

Meerbeek en de 6 wintersporten heb ik nooit aan 

kompetitie gedaan.” 

 

Dus rijden we elke zondag bij Blosom Meerbeek. 

Jakke: “Ja, ik rij heel graag met de club mee. De club zoals 

ze nu is en vooral de groep waarmee ik nu rij, is een hechte 

groep, met een goede mentaliteit en veel kameraadschap.” 

 

Rij je veel? 

Jakke: “Ik rij wanneer ik kan driemaal per week en kom 

dan gewoonlijk aan een weektotaal van om en bij de       

250 km.” 

 

En graag een drankje na de rit? 

Jakke: “(lacht)... Een duvel, maar wel een light hé.” 

Een anecdote nog? 

Jakke: “Ik stam nog af uit de tijd van de gebreide truien.” 

Wij reden toen nog met voethaken, want klikpedalen 

bestonden nog niet. Toen ze pas uitkwamen, had ik 

onmiddellijk een paar klikpedalen op mijn koersfiets 

gemonteerd. Toen ik op een dag echter door 

omstandigheden met de cyclocrossfiets vertrok stonden 

daar nog voethaken op. Dit was ik even vergeten en toen ik 

aan een verkeerslicht kwam, geraakte ik er niet meer uit en 

ik lag op m’n zij. Een mens staat er verstomd van hoe snel 

je zo omvalt (lacht...)” 

 

Iets om op terug te blikken dit jaar? 

Jakke: “Ik ben er fier op het feit dat ik afgelopen seizoen 

met de A-groep de snelste seizoensrit naar Averbode 

gereden heb (35,1 km/u gem.).” 

(vervolg van pagina 17) 

 

Sportief Paspoort 

 

Jean Peeters is beter gekend als « De Jakke » en is een vaste waarde bij de Heren B. 

 

Hij is vooral gekend door zijn speels karakter tijdens de ritten en zijn moppen op café 

na de ritten. 

 

Naam:   Jean Peeters 

Woonplaats:   Kortenberg 

Beroep:   gepensionneerd, ex- gas- en elektriciteitsarbeider 

Geboortedatum:  02/06/1948  

Lid Blosom sinds:  einde jaren ’70, begin jaren ‘80  

Km per jaar:  ongeveer 13.000km (250 per week) 

Favoriete rit:  alles wat vlak tot licht golvend is 

Favoriete wieleroord: Mallorca 

Favoriete drank na rit: Duvel   

Interesses: zijn schapen en kippen, doe-het-zelver in huis 


