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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 in-

terview” leert u hen beter kennen. 

M 
aurice en Isabelle zijn een onafschei-

delijk koppel bij Blosom. Samen 

hebben ze al bijna de helft van 

Frankrijk afgefietst en vooral Mauri-

ce heeft een goed oriëntatievermogen waar hij op 

rekent wanneer hij in de winterperiode onbekende 

wegen gaat verkennen. 

 

Hoe is Maurice gebeten geweest door het fietsvi-

rus? 

Maurice: Ik ben beginnen fietsen toen er  nog 

geen fietsclubs bestonden. Na wat links en rechts 

rondgefietst te hebben met mijn schoonbroer en een 

kameraad zijn we met de fiets op verlengd weekend 

naar Durbuy geweest. Op en af met de fiets en enke-

le dagen ginder, we spreken 1971. 

Ik werkte in Herent en met de vrienden collega’s die 

ook fietsten, hebben we een fietsclub opgericht. Dat 

was in de tijd dat hier en daar de eerste fietsclubs uit 

de grond gestampt werden. Onze baas sponsorde 

ons met kledij. We hadden echter niet genoeg volk 

en hebben dan de club opengesteld voor de inwo-

ners van Herent. Toen is er veel volk op afgekomen 

en werden we een grote club. We hebben nog twee 

jaar na mekaar de 100km van de Witloofstreek geor-

ganiseerd. 

Later kon ik die snelheid niet meer aan en ben ik 

dan bij Meerbeek gekomen, Herent begon dan toch 

ook wat ver te worden. ’s Zondags wanneer ik tegen 

de middag naar huis reed, kwam ik elke keer iemand 

tegen die net met Meerbeek was gaan fietsen. Ik ben 

daar eens mee gaan praten en die heeft me naar Vic-

tor (Verstraeten) gestuurd. En zo ben ik bij Blosom 

terecht gekomen. Er waren een aantal ploegen en ik 

voelde me thuis bij de C-ploeg. 

Ik ben eerder een rustige fietser en na geruime tijd 

wou ik er de brui aan geven daar de snelheid me te 

hoog lag en ik er geen plezier meer aan beleefde. Jos 

en Hendrik raadden me aan om een “Masters” groep 

op te richten. We waren bang dat er niet veel volk 

ging zijn, maar Frans Letellier steunde me in het 

project en beloofde elke keer mee te komen rijden. 

Ik werd dan kapitein van de nieuwe groep maar nu 

moest er ook een nieuwe kalender komen. Zodoende 

stippelde ik de ritten uit die ik al kende en zijn we 

die samen beginnen rijden. Ook bij de vrouwen heb 

ik de touwtjes in handen genomen eens Romain niet 

meer kwam en heb ik ook alle ritten uitgedokterd.  

 

Isabelle, wie is de vrouw achter Maurice? 

Isabelle: Ik ben pas beginnen fietsen na mijn 

40ste. Op een zekere dag ben ik met Maurice bij een 

fietsenmaker in Scherpenheuvel, die ons via kennis-

sen was aangeraden, een fiets gaan bestellen. Ik heb 

eigenlijk spijt dat ik die niet meer heb, want het was 

wel een goede fiets. En zo reed ik dan af en toe eens 

mee met Maurice en ik vond dat leuk. Na enkele 

jaren gingen we op vakantie naar Frankrijk en we 

namen de fiets mee. Maar dan moest ik een andere 

en betere toeristenfiets hebben. Ik heb me toen een 

aluminium fiets op maat laten maken, waar ik heel 

tevreden mee was. Een Guerciotti, hetzelfde fiets-

merk als waarmee Roland Liboton gereden heeft. 

Met die fiets heb ik dan vele tochten gemaakt met 

Maurice. We hebben vele bergen gedaan in Frank-

rijk met o.a. de Ventoux en op zeker moment ben ik 

ook bij Blosom begonnen met die fiets. 

 

Dus jij hebt Maurice vervoegd bij Blosom. 

Isabelle: Wel, in het vooruitzicht van Maur ice’s 

pensioen, zijn we bij allerlei verenigingen gaan pol-

sen, om toch maar bezig te blijven. Sommigen zeg-

gen dat je moet oppassen om niet in een zwart gat te 

vallen eens je op pensioen bent. Ik tenniste al, maar 

ben toch mee gaan fietsen. Eerst eens gaan proberen 

en dat beviel me wel. En nu ben ik er nog steeds 

elke week. Na een jaar vroeg Jos Zwarts, de toenma-

lige voorzitter, of ik niet in het bestuur wou komen, 

als secretaresse. En zo geschiedde. Ik was de eerste 

vrouw in het bestuur van Blosom. 

 

Maurice, het schijnt dat jij overal de weg weet? 

Maurice: Ik ken mijn weg inderdaad redelijk 

goed in onze streek. En in de Provence in Frankrijk 

ook. Cyriel en Godelieve zijn al veel meegeweest en 

die zeiden toch ook dat ze al hard moesten zoeken 

om nog een wegje te vinden dat we nog niet gedaan 

hebben. 

Isabelle: Dat is een hobby van Maur ice. 

(Vervolg op pagina 2) 

Maurice Vanderauwera: 

“Ik ken inderdaad redelijk goed 

mijne weg.” 
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Maurice: Als we met de fietsclub weg waren, zie je overal 

pijltjes staan en die gingen we dan verkennen nadien. En ik 

stippelde fietsroutes uit op de kaart. Zo leer je andere wegjes 

kennen. Pijltjes onthouden, op internet of op kaart wegjes 

zoeken en die dan gaan bekijken in het winterseizoen. En 

verder rij je van het ene dorp naar het andere. Je kan de kerk-

torens al van ver zien staan en gebruiken als mikpunt. 

Isabelle: Hij heeft wel een goed or iëntatiever mogen. 

Maurice: Ik heb heel veel toer tjes uitgestippeld op kaar t. 

Ik had een rit uitgestippeld in de Vlaamse Ardennen, met een 

hele reeks hellingen van de Ronde van Vlaanderen, maar zo 

dat alle hellingen beklommen werden aan de kant waar geen 

kasseien liggen. Ook ritten in de Ardennen heb ik gemaakt, 

in Durbuy, van Jodoigne tot Marche-les-dammes. 

Isabelle: Als we naar  Frankr ijk gaan en eens we het adres 

hebben van ons overnachting, begint hij op een kaart ritten 

uit te tekenen, allemaal op kleine baantjes. 

 

En die ervaring neem je mee om de kalender te maken 

voor je groep. 

Maurice: Voor  de master s en de dames. Een vergader ing 

houden, doen we niet, we steken tijdens de sluitingsreceptie 

gewoon eens de koppen bij mekaar en de kalender voor vol-

gend jaar wordt gewoon overgenomen. Iedereen is daarmee 

akkoord. 

 

En de fiets gaat mee op vakantie? 

Maurice: J a, de laatste jaren naar  de Provence. 

Isabelle: Naar  de Vercors (streek van Grenoble) zijn we 

geweest, de Alpen, Vogezen, Gorges du Verdon, Ardeche, 

Tarn, Charente, Bourgondie. Elke jaar zochten we twee 

“chambres d'hotes”. De ene week hier een, de andere week 

ergens anders. En van daaruit maakte Maurice ritten. 

Maurice: J e begint daar  dan mensen te kennen en zo wa-

ren we eens tot middernacht met de burgemeester van een of 

ander dorpje aan het petanquen, kwam er daar nog iemand af 

met een kruikje wijn en enkele glazen… Wij waren daar wel 

met de fiets, zonder licht en we moesten nog 5 kilometer ver-

der.  

Isabelle: In 1977 ben je dan met een club van Landen, 

vanuit Landen naar de Mont Ventoux gefietst, en terug! En ik 

volgde met de wagen. Er heeft nog een artikel van in de kant 

gestaan. 17 dagen waren we onderweg in totaal en goed voor 

2287km. 

 

Waar fiets je graag in België? 

Maurice: Overal. ’t Is hier  overal mooi. Het maakt niet 

uit. 

Isabelle: Allé Maur ice. De Vlaamse Ardennen vind je 

mooi, Pajottenland, Durbuy, tussen Samber en Maas. Voor 

mij is ’t mooiste in Durbuy. 

 

En in ’t buitenland? 

Maurice: Provence. 

Isabelle: ’t Is allemaal mooi, vooral als het heuvelachtig 

is. 

 

Is er nog iets wat je zou willen doen of zien? 

Isabelle: Ik zou graag naar  Italië, Toscane gaan. 

 

En Maurice? 

Maurice: Ik heb het allemaal gezien.  

Isabelle: En niet mee naar  Toscane?  

Maurice: J a, maar  ik heb gehoord dat de hellingen daar  

steiler zijn en drukker verkeer… 

Isabelle: En misschien volgend jaar  naar  Oostenr ijk met 

de elektrische fiets. 

Maurice: Via vr ienden hebben we een adres waar  we op 

hotel kunnen logeren, met mogelijkheid tot huren van zo’n 

fiets. Dat zouden we toch nog eens willen doen. 

Maurice, Isabelle, het was een fijn gesprek. Jullie vullen 

mekaar aan en dat maakt een dubbel-interview anders 

dan alle vorige keren. Veel plezier nog op jullie buiten-

landse vakanties waar de fiets nooit ontbreekt. 

(Vervolg van pagina 1) 
 

Sportief Paspoort 

 

Maurice heeft Isabelle het fietsvirus doorgegeven. Samen hebben ze dan reeds vele vakanties in Frankrijk doorgebracht en zullen er 

niet veel bergen meer zijn die ze niet beklommen hebben. Toscane met de elektrische fiets staat echter nog op het verlanglijstje 

 

 Naam: Maur ice Vanderauwera  

Woonplaats: Erps-Kwerps 

Beroep: op rust 

Geboortedatum: 27/12/1938 

Lid Blosom sinds: 1994 

Favoriete rit: Mechelen Necker hal 

Favoriete wieleroord: de Provence 

Favoriete drank na rit: soep of een bier tje 

Interesses: computer  

Naam: Isabelle Verhoeven  

Woonplaats: Erps-Kwerps 

Beroep: op rust 

Geboortedatum: 04/12/1943 

Lid Blosom sinds: 1996  

Favoriete rit: Putte Peulis 

Favoriete wieleroord: de Provence 

Favoriete drank na rit: een bier tje 

Interesses: koken, tuinieren, naaien, breien  

  


