
Verbroederingsrit 

 

Op zondag 5 juni 2016 vond in Gemeenteschool De Boemerang in Meerbeek de start plaats van 

de jaarlijkse verbroedering van de drie Kortenbergse wielertoeristenclubs: WTC Blosom 

Meerbeek, WTC ’t Wieltje en WTC O.A. Deze verbroederingsrit is sinds enkele jaren een traditie. 

Die jonge traditie vindt haar oorsprong bij de Kortenbergse 700 jaar Charter-feestelijkheden in 

2012. Het was toen exact 700 jaar geleden dat Hertog Jan II van Brabant, in de Abdij van 

Kortenberg, een keure bezegelde die heel wat vrijheden van de burger garandeerde. De 

betrokken steden die van de voordelen van het charter konden profiteren waren Leuven, 

Brussel, Antwerpen, ’s-Hertogenbosch, Tienen en Zoutleeuw. Hiermee werd een verre voorloper 

van democratie geïntroduceerd op het Europese vasteland. Naast de Magna Carta in Engeland 

was het Charter van Kortenberg het tweede document van die aard in de Westerse 

geschiedenis.  

De gemeente Kortenberg wilde dit belangrijke gebeuren aangrijpen om doorheen het jaar 2012 

allerlei activiteiten rond het thema inspraak en democratie te organiseren. 

Aan de Kortenbergse fietsverenigingen werd toen voorgesteld een rit af te werken naar enkele 

chartersteden (’s Hertogenbosch, Tienen en Zoutleeuw). Ondanks de werkelijk miserabele 

weersomstandigheden op 3 juni 2012 fietsten een 30-tal renners van WTC Blosom Meerbeek, 

WTC O.A. en WTC ’t Wieltje met véél moed en sterk gebundelde krachten heen en terug naar ’s 

Hertogenbosch, Nederland (totale afstand: 301 km).  

 

Namen in 2012 voor 
Blosom deel aan deze 
doorregende 
marteltocht (foto) : 
 
Dirk Van Caenegem, 

Luc Trappeniers, 
Hugo Doms,  
Ronny Rijckbosch, 
Tom Cuppens, 
Yves Dierckx, 
Jean De Brouwer, 
Carl Reymen, 
Wim Claessens, 
Roger De Cnijf, 
Filiep 
Vandekerckhove.  

 

 

 

 

En net hieruit kwam het idee voort om jaarlijks een “verbroederingsrit” op de fietskalender te 

plaatsen: een rit die de 3 clubs gezamelijk afwerken, gevolgd door een kleine receptie. Met als 

doel: mensen verenigen. 

 

 



Een jaar na de Charter-viering, in 2013, nam WTC Blosom Meerbeek de organisatie van deze 

verbroederingsrit op zich en reed men gezamenlijk naar de Muur van Geraardsbergen met een 

30-tal renners. In 2014 stippelde WTC O.A. een rit uit naar Diest. Ook hier een 30-tal 

deelnemers. Vorig jaar was het de beurt aan WTC ’t Wieltje en reed men in 3 groepen 

opgesplitst naar gemiddelde snelheid. 

 

 

Dit jaar kwam de organisatie opnieuw bij 

WTC Blosom Meerbeek en door het bijval 

van de vorige edities werd er afgelopen 

zondag zelfs in 4 groepen gereden. De 

Dorpsstraat in Meerbeek werd voor de 

gelegenheid afgezet om de start veilig te 

laten verlopen. De zon gaf niet thuis, maar 

de regen gelukkig evenmin en dus 

kwamen toch bijna 130 mannen en 

vrouwen opdagen.  

De 4 groepen vertrokken om 8u30 in alle 

windrichtingen voor hun verbroederingsrit. 

Door de regenval van de dagen voordien 

bleef er al eens wat steenslag plakken aan 

de banden, met platte tubes tot gevolg. De 

B-groep moest zelfs 5 keer stoppen voor 

een herstelling. 

 

Vanaf 11u30 kwamen de verschillende pelotons in gespreide slagorde terug binnengewaaid in 

Ontmoetingscentrum Atrium te Meerbeek. Er werd volop verbroederd en nagekaart over de rit 

bij een hapje en een tapje aangeboden door Blosom. Een hoogdag voor de Kortenbergse 

wielerclubs. 

 

 

 Bestemming Afstand Gemiddelde 

Deelnemers 

Totaal (Blosom) 

A-groep 
Rit van de 1000 

hoogtemeters 
72,7 km 29,7 km/u 25 (23) 

B-groep Bomal 94,3 km 28,0 km/u 57 (32) 

C-groep Rillaar 76,0 km 26,8 km/u 31 (26) 

D-groep Fort van Walem 65,0 km 22,9 km/u 12 (8) 

 


