
Het Interview 

 

Jimmy Peeters is even uit het oog, maar zeker niet uit het hart. Op dit moment revalideert hij van 

een cerebellaire beroerte. Jimmy heeft al héél wat progressie gemaakt, maar heeft nog een lange 

weg te gaan. Medici voorspellen dat hij opnieuw kan gaan werken in januari 2018. De toestand 

wordt maand na maand geëvalueerd. Evenwichtsstoornissen doen hem momenteel de das om. 

Fietsen is nu het minste van zijn zorgen, maar stiekem hoopt hij op een comeback bij BLOSOM in 

de winter van 2017-2018. 

De redactie werd op vrijdag 21 juli – onze nationale feestdag – om 19u05 hartelijk ontvangen in 

zijn woning te Steenokkerzeel. Wij troffen daar véél vrouwelijk schoon aan: Charlotte, Hannah, 

Praline en Miss Nelly, de 4 charmante Siamese katten die toebehoren aan Isabelle, op haar beurt 

de poes van Jimmy… 

 

Ja, ik heb me ooit geprepareerd.  
 

Jimmy, bedankt voor de uitnodiging. We beginnen met de méést voor de hand liggende 

vraag van deze avond: wanneer en hoe ben jij bij BLOSOM terecht gekomen…? 

In 1988 – ik was toen 16 jaar – ben ik bij de Poempers gegaan in Everberg. Dit was de voorloper 

van WTC O.A. De Kiek.    

Want mijn neef fietste, mijn nonkel ook, en 

wij reden ritjes genre Park van Tervuren: 25 

km en wij waren moe. We trokken die afstand 

gaandeweg op tot mijn nonkel zei dat de 

kledijverantwoordelijke van een ploeg uit de 

Kruisstraat bij ons in ‘t straat woonde. En zo 
schreven wij ons in bij de Poempers. 

In die tijd organiseerden zij in de zomer ook 

de jaarlijkse Poemperspelen: verschillende 

proeven op en rond de Kiek moesten 

uitgevoerd worden en daar werd een 

klassement van bijgehouden. De eerste proef was een chronorit waar nadien vragen over de 

omgeving moesten beantwoord worden, bv. hoeveel witte boordstenen heb je geteld aan het 

rond punt in Everberg? Ofwel antwoord je lukraak ofwel reed je snel terug om die te gaan tellen 

want de chrono liep… Een andere proef was bijvoorbeeld eieren naar elkaar gooien vanop 

steeds grotere afstand zonder dat die breken.  

De goeie, oude tijd… 

Inderdaad. Ik ben zelfs 2 keer Poemper van het Jaar geworden, ik heb daar nog bekers van op 

de zolder liggen. En als Poemper van het Jaar kreeg je zowiezo een zitje in het bestuur. Op die 

bestuursvergaderingen was men dan aan het discussiëren over de rittenkalender, de wegcode, 

organisatie van evenementen, enz. Ik zat daar als 18-jarige snotaap altijd wat rond te kijken 

want ik kende daar niks van en dat interesseerde mij toen ook niet. 

  



Ik herhaal nog even de vraag Jimmy  : hoe ben je bij BLOSOM terecht gekomen ? 

Wel ja, ik had ondertussen Gerrit Verhelst leren kennen en hij reed met vrienden op zondag af 

en toe lange ritten: Geraardsbergen, Hoei, Namen, Dinant, Oostende, enz. Dat deden wij 

allemaal niet bij de Poempers. Dus na 3 jaar hield ik het daar voor bekeken en ging bij Gerrit 

rijden. Naar Oostende was het elk jaar vollen bak koers herinner ik me. Op een 20-tal km van 

Oostende sloegen we de grote weg af en toen lag de koers open. Ik heb 2 jaar op rij kunnen 

winnen en Gerrit beloofde dat hij mij een bloemenkrans ging kopen als ik vanaf dan (nog) 3 

keer na mekaar zou winnen. Ik won daarna nog 2 jaar op rij maar in het 3e jaar is Yves 

Dierickx erbij gekomen. Yves reed ons in ‘t seizoen al van het kastje naar de muur en dat zag er 
voor mij dus niet goed uit... 

Je hebt kunnen fluiten naar die bloemenkrans ? 

Spijtig genoeg wel. 

Maar daar heb je wel de koersmicrobe 

te pakken gekregen. 

In 1996, op 23-jarige leeftijd, ben ik 

beginnen koersen bij de vrije liefhebbers. 

Gerrit had intussen medegedeeld dat hij 

en enkele anderen gingen meefietsen bij 

een ‘clubke’ in Meerbeek (BLOSOM, nvdr.). 

In de weekends waarin geen koersen 

gepland stonden ging ik daar dan ook 

meefietsen en zo ben ik voor het eerst in 

contact gekomen met BLOSOM. Maar ik 

werd pas lid van BLOSOM eind 2006 toen 

ik net gestopt was met koersen. Ik was 

toen 34. (Foto: Jimmy werd Belgisch 

Kampioen bij BLOSOM in 2009) 

Veel koersen gewonnen destijds bij de vrije liefhebbers ? 

Ik heb één koers gewonnen: Binkom, op zondag 28 augustus 2005. Ze hebben mij laten 

winnen toen. Want normaal waren die mannen te sterk voor mij en kon ik niet zomaar winnen. 

Hoezo ? Heb je enveloppes uitgedeeld ? 

Nee. Het was bijna einde seizoen en ik wou eindelijk wel eens een koers winnen. Er reed één 

persoon mee waarvan ik wist dat hij het me niet zou gunnen en toen die op twee ronden van 

het einde zijn bocht miste en wegviel zag ik mijn kans schoon om aan de collega’s te vragen of 
ik mocht winnen. Ik lag al jaren goed in het peloton en iedereen was direct akkoord. Zo pakte 

ik de bloemen in Binkom. 

Jimmy, jij hebt gekoerst in het dopingtijdperk. Circuleerden er binnen het vrije 

liefhebbersmilieu óók oneerbare praktijken ? 

Er deden tijdens de koers links en rechts inderdaad verhalen de ronde, maar of dat allemaal 

waar is weet ik niet. 

Nam je zélf ooit doping ? 

Isabelle nam destijds noodgedwongen bepaalde medicijnen en iemand vertelde mij dat je van 

Medrol héél hard gaat koersen. Daar zit cortisone in. 3 weken lang heb ik dagelijks een pil 

geslikt, met het oog op een koers in Waanrode waar ik mijn achtste plaats in het algemeen 

klassement moest verdedigen. Daar zat ook elke ronde een klim in die mij absoluut niet lag. Ik 



kan je verzekeren dat ik toen – dankzij die Medrol – op training onnavolgbaar was, ongelooflijk, 

vraag dat maar aan Boris. Ik kon de wereld aan! Dus ik vol vertrouwen aan de start in 

Waanrode maar dat viel lelijk tegen, ik heb daar in de wedstrijd vreemd genoeg nauwelijks 

effect van ondervonden. Ik voelde nog véél jus in de benen, maar ik zat wel héél dicht tegen 

mijn maximale hartslag aan. Ik heb me toen bewust moeten inhouden om niet over de rooie te 

gaan. 

Naast het fietsen heb je nog andere hobby’s. Iedereen weet dat je gebeten bent door 

fotografie. Hoe is dat gekomen? 

In 2015 heb ik een gewone Compact camera gekocht om links en rechts wat foto’s te trekken. 
Nu heb ik een Nikon D3200, met o.a. een AF-S nikkor 18-55 3.5-5.6. objectief. Dergelijk 

materiaal moet optimaal benut worden en dus spoorde Isabelle me aan om cursus te volgen. Zo 

heb ik naast een degelijke cursus ook deelgenomen aan allerlei workshops: druppelfotografie, 

concertfotografie, landschapsfotografie, enz. 

Ambitie om hiermee verder te gaan? 

Aanvankelijk dacht ik hiervan mijn bijberoep te maken, maar de markt is al oververzadigd. Het 

blijft voorlopig een uit-de-hand-gelopen hobby, maar wie weet kan ik ooit een expositie houden 

en/of foto’s verkopen. 

Ik heb me laten vertellen dat je ook een Guns ‘n Roses – addict bent.  

Klopt, ik heb op de melodieën van Guns ‘n Roses gitaar leren spelen. Hun 
leadgitarist Slash is mijn grote voorbeeld. Ook AC/DC, Metallica en 

aanverwanten kan ik wel pruimen. Over de jaren heen heb ik mij een 

volledig instrumentarium aangelegd: 6 gitaren, nl. een Epiphone Slash 

signature Les Paul Snakepit (2000), een Epiphone Slash signature Les 

Paul Standard Plus Top (2008), een Epiphone Slash signature Les Paul 

Gold Top (2005), een Gibson SG (2008, type Angus Young van AC/DC), 

een Fender Duff McKagan Signature Bass Pearl White (2008) en een 

Epiphone Acoustic. Daarnaast een Marshall JVM 410C 100W versterker 

en een Fender Bass versterker, type Rumble 100, ook 100W. 

Jimmy, je bent in alle gelederen van onze vereniging een bekend en geliefd persoon. Niet 

enkel als actief fietser in zowel de A-, de B- als de C-groep, maar temeer omdat je 

jarenlang allerlei bestuurlijke taken hebt behartigd: website, forum, clubblad, 

nieuwsbrieven, enz. Spijtig genoeg staat jouw wielerhobby momenteel even ‘on hold’ ten 

gevolge van een soort hersenbloeding. Wat is er exact gebeurd ? 

Op donderdag 20 april net na de middag, tijdens een onbenullig karweitje op het werk, begon 

mijn hoofd opeens te draaien. Ik probeerde mijn hoofd direct op mijn bureau te leggen in de 

hoop dat het draaien zou overgaan. Niet dus. Mijn maag keerde om en met het hoofd in de 

papierbak zakte ik op de grond. Ik kon de aandacht trekken van mijn collega die wat later 

binnenkwam. Al zeer vlug werd de ambulance gebeld en werd ik afgevoerd. 

Naar de Sint-Michielkliniek in Etterbeek… 

Isabelle werd gecontacteerd en kwam naar het hospitaal. De eerste onderzoeken werden 

uitgevoerd voor zover dit toelaatbaar was. Ik kon namelijk niet zitten of mijn ogen openen. Mijn 

hoofd draaide en draaide en ik was ongelooflijk misselijk. Ik werd naar een kamer gebracht. Ik 

bleef me wel de hele tijd bewust van het hele gebeuren en heb totaal geen black-out gehad. 

's Anderendaags werden een aantal testen uitgevoerd en hersenscans gedaan. Wat daaruit 

bleek, was dat een van de twee aders naar een helft van de kleine hersenen gesprongen was. 

Dit maakt dat mijn hele evenwichtsgevoel verdwenen was. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 

en dinsdag bleef ik in bed. Onmogelijk er uit te komen. De ene dag al wat meer eten dan de 



andere, maar vooral te weinig. Men kon ook niets doen. Afwachten en de tijd geven om het te 

laten genezen. Nu, genezen kan niet. De ader is kapot en kan niet geopereerd worden want die 

zit diep weggezonken. De tweede ader moet nu overnemen en die hersenhelft compenseren.  

Maar nu gaat het steeds beter. 

Klopt, langzaam maar zeker heeft men mij opnieuw leren stappen. Inspanningen zijn nog 

steeds héél vermoeiend. Ik mag ook niet te hevig zijn want dan begint alles kortstondig 

opnieuw te draaien. Ik doe het rustig aan nu, en moet mijn hersenen de tijd geven om opnieuw 

evenwicht en stabiliteit te vinden. 

We wensen je in elk geval een voorspoedige revalidatie! Bedankt voor het interview 

Jimmy, en de talrijke fietsverhalen en leuke anekdotes. Je hebt er ongetwijfeld nog een 

dozijn méér in petto, maar het is al laat (22u15, nvdr.) dus we moeten hier afsluiten. Tot 

binnenkort in elk geval! 
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