De Gouden Veloozjartèl

Klassement Koers [Laatste update » 16 juli 2006]
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
Joost Boulpaep
Jan Pletinckx
Paul Meert
Pieter Pletinckx
Adriaan Glatt
Wouter De Neve
Jan Van Ransbeeck
Kurth Marissens

website geïnformeerd worden én dienen minstens

9
10

Dimitri Saerens
Philippe Wingels

140
120

twee leden deel te nemen.

11

Neil De Raedemaeker

105

Niettegenstaande

12

Gerd Blommaert

80

13

Joris Raeymaekers

60

Op donderdag 28 september 2006 wordt om 23u59
het klassement van de “Gouden Veloozjartèl – 2006”
definitief afgesloten. Tot die dag kunnen de
clubleden dus nog steeds punten vergaren. De
voorwaarden zijn ondertussen bekend: opdat een rit
kan meetellen, moeten de leden via mail en/of

het

klassement

nog

niet

afgesloten is, lijkt thans reeds vast te staan wie
weldra de zjartèl zal kunnen aanbinden. Bij de
koersploeg staat Joost Boulpaep eenzaam aan de
top en bij het mountainbiken heeft Philip Wingels
een mooie voorsprong opgebouwd. Opmerkelijk is
dat tal van leden momenteel nog geen enkel punt
verzamelden…Hopelijk

zijn

er

nog

enkele

FreindAssers zinnens een mooie eindsprint te
plaatsen zodat de competitie toch iets meer
spankracht krijgt. (JP)

Punten
650
435
365
315
255
255
160
150

Klassement MTB [Laatste update » 01 aug 2006]
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Philippe Wingels
Johan Walschap
Dries Van Avermaet
Hans Fabri
Jan Pletinckx
Lotto
Ignace Stas
Philip Mathuis
Johan De Vos

Punten
472
357
356
331
300
210
199
193
179

10

Joris Duysens

132

11
12
13

Pieter Pletinckx
Sigert Coffé
Gerd Blommaert

127
125
78

Jaarlijks etentje – statutaire vergadering

14

Joris Raeymaekers

45

15

Thomas Raeymaekers

45

Naar goede gewoonte wordt de laatste vrijdag van de maand

40

16

Kurth Marissens

september (29 ) gedineerd in stijl. Ook dit jaar zijn we

17

Wouter De Neve

40

welkom in Hof Ten Eenhoorn, alwaar onze eerste jaargang

18

Dimitri Saerens

40

e

zal geëvalueerd worden en tal van laureaten zullen gehuldigd
worden. Als democratische vereniging bieden wij onze leden
initiatiefrecht om bepaalde punten op het agenda te plaatsen
en kan hierover op basis van het algemeen enkelvoudig
stemrecht

door

de

aanwezige

leden

beslist

worden.

Agendapunten dienen minstens een week voor het diner
schriftelijk te worden overgemaakt aan het FreindAs-bestuur.
Gelieve te bevestigen op Kaffeeklatsj (www.freindas.be).
(JP)

Wereldkampioenschap

Uitrusting

Alvorens wij het eerste FreindAs-jaar kunnen afsluiten, dienen

Het heeft ons heel wat tijd gekost de langverwachte

eerst de intraclubwereldkampioenschappen gereden te worden.

FreindAs-shirts en –broekjes op den Vlaamsche

Omdat wij liever lui dan moe zijn én om te verhinderen dat deze

kassei te krijgen. Het was met name al een hele

evenementen niet buiten de dekking van de VWB-verzekering

operatie om de logo’s van onze vrienden sponsors

vallen, zullen deze wedstrijden niet op een zelf ingericht

degelijk te photoshoppen kwestie van sommige

parcours, doch wel in een officiële toerrit beslecht worden.

mensen geen slapeloze nachten te bezorgen.

Uiteraard verhinderen wij op deze manier ook dat achteraf
gezeurd wordt als zou de omloop à la tête du client zijn

Toen het volgende logo ons werd toegezonden

samengesteld. Het is namelijk een publiek geheim dat Wingels al

hebben we unaniem (individueel) de nodige censuur

weken lobbiet om voor het WK MTB een tiental plaatselijke

toegepast.

toeren te rijden in “’t bosken”.
Leden die ambitie hebben om Koning (koers) en/of Koningin
(MTB) van FreindAs te worden stippen dus alvast volgende data
aan in hun agenda:


WK Koers zal doorgaan op zondag 27 augustus.
Afspraak bij Lea om 8:30u voor een rit van 110 km,



aankomst verwacht rond 12:45u aan ‘t Vaderhuis.

Ook al was dit met de beste bijbedoelingen ontwikkeld

WK MTB zal een week later doorgaan op zaterdag 2

en

september. Vertrek aan de Cam in Gooik voor een rit

hoogstaande club dit niet permitteren. Toch willen we

van 41 km. Afspraak op ’t Smis om 8:30u en aankomst

nogmaals zeer uitdrukkelijk onze sponsors bedanken

verwacht in Gooik rond 11:00u (voor de supporters)

om dit alles zo mooi te maken. Bij deze danken we

eveneens aan de Cam.

Philip van A2Z Solutions, Dimi en Wouter van

gepresenteerd, toch kon FreindAs

zich als

Het spreekt voor zich dat noch FreindAs als club, noch een van

Structura, Erna van Hof Ten Eenhoorn, Neil Van

de (bestuurs)leden aansprakelijk kan worden gesteld voor

Derametal(i) en Tim en Tom van Stylelabs. Het enige

ongelukken die zich naar aanleiding van dit kampioenschap

waar we nu nog de nodige commentaren over krijgen

voordoen. Met uitzondering van de dekking door de VWB

is uiteraard de webstek van onze club ... “de URL had

geschiedt de deelname volledig op eigen risico. (JP)

toch tenminste op het gat knn staan” ... Koen, je
verdient beter, maar alvast bedankt om onze virtuele
ontmoetingsplaats up to date te houden. (PW)

Tuinfeest - Fotoshoot
Aangezien het weer ons de laatste weken gunstig gezind is willen we onze leden met de hele
familie uitnodigen op het eerste FreindAs-tuinfeest. Iedereen wordt samen met het nodige
vrouwelijk -en jeugdig geweld uitenodigd op 2 september vanaf 16:00u op de Poel 106 in Asse.
Eten zal voorzien worden, voor de kleinsten hebben we ijs, voor de grootsten pintjes, petank, ...
en uiteraard nakaarten over het WK MTB. Per volwassen deelnemer rekenen we 7,5eur. aan. De
rest wordt door de club bijgepast. Wij verwachten dus geen bloemekees of flessen wijn uit het
kadocircuit. De kans bestaat dat de fles een tweede keer in mijne weg gaat liggen. Gelieve een
berichtje na te laten op de Kaffeeklatsj met hoeveel personen je aanwezig zal zijn
(www.freindas.be). Op het tuinfeest zullen we ook een fotoshoot houden, volledig in uitrusting
(meebrengen dus), voor de promotiecampagne en uiteraard om te verdwijnen in de annalen van
de club. (PW)

FreindAssers zingen voor het goede doel
Misschien ben je ze rond de kerstperiode ook wel tegengekomen: een tiental uit volle borst zingende
kerstmannetjes, dat van huis tot huis zelfgemaakte moderne kerstliederen bracht. De vorig jaar als een grap
begonnen zangtocht werd dit jaar door de mannen van de lokale wielerploeg FreindAs overgedaan. De bij
mekaar gezongen opbrengst (een kleine € 300) werd integraal overgemaakt aan een tehuis voor weeskinderen
in Lubumbashi. Langs deze weg wensen de renners van Freindas iedereen te bedanken voor het vrijgevig en
hartelijk onthaal dat hen te beurt viel. (JP)

FreindAs schittert op beachvolley
Het eerste optreden van FreindAs in het volleytornooi van
de KKOS ging allerminst onopgemerkt voorbij. In de
eerste poule diende FreindAs onmiddellijk aan te treden
tegen TDT, dat zich met huurlingen Koen & Juge had
versterkt. Al snel kwam de FreindAs-motor op gang en
werd van TDT kipkap gemaakt. In de volgende ronde
ontnam onze club de Opelboys de kans om voor de derde
opeenvolgende

keer

het

tornooi

te

winnen.

Ook

10voorSport, dat zich in de finale kranig weerde, maakte
kennis met het stevige FreindAs-blok. (JP)

FreindAs bekroond
In de Antwerpse gemeente Kallo werden eind juli de E-awards uitgereikt. De website van FreindAs sleepte
de twee hoofdprijzen in de wacht. Niet enkel werd www.freindas.be uitgeroepen tot mooiste site (prijs
uitgereikt door bijna Olympisch kampioen Roger Moens), de jury bedacht de webstek ook met de prijs voor
journalistiek omwille van de hoge nieuwswaarde en vele updates (op de foto ziet u Ivan Sonck & Guy
Polspoel … in het groen merkt u ook Guy Mortier). Proficiat Koen De Ryck en alle anderen die meewerken
aan het stofferen van onze site! (JP)

Walferrit 25/06/2006
Deelnemers: Dries, Hans, Jan, Joris D., Philip M., Philippe W., Pieter, Geert L.

Van de beloofde 27°C was er die ochtend niks te merken. Integendeel, de zwaarbewolkte
hemel en de sporadische regendruppel voorspelden niet veel goeds. Toch was er een goede
reden voor een beperkte FreindAs-delegatie om naar Walfergem af te zakken: de eerste MTB-rit
in de langverwachte ploegoutfit stond op het programma. Al bij de inschrijvingstafel konden de
nieuwe pakjes op nieuwsgierige blikken rekenen.
De tocht van 48km werd door de 6-koppige bende in een zeer stevig tempo aangevat. Joris D
en Geert L. (voorlopig nog zonder ploegtenue) konden zich wat verderop bij de groep
aansluiten. Op de mooie lus door de Assese deelgemeenten werd goed doorgereden en veel
tijd om de nieuwe fietsen in lage toerentallen te 'roderen' werd er niet gelaten. Vooral de
rugreclame kon uitgebreid bewonderd worden door de vele bikers die door onze zwarte armada
in echte ploegentijdritstijl werden voorbijgeraasd.
Na een korte pitstop bij Loomans werd ook in de resterende helft van de tocht goed
doorgereden. Dat niemand voet aan de grond zette op de nijdige beklimmingen van 't
Kruisborreken en Kartelobos bewijst de behoorlijke vorm van het gezelschap. Jan moest nog
enkele keren de goede benen van de dag etaleren en bleek daardoor voor de eindsprint bergop
net iets te veel kruit verschoten te hebben.
Resultaat van de rit: een gemiddelde snelheid net boven de 20 km/u op een parcours met een
zeer hoog offroad-gehalte. Het beste bewijs dat rijden in groep niet per definitie betekent dat er
continu tijd verloren wordt door op elkaar te wachten.
Ook bij de aankomst werden met de nieuwe outfit nog heel wat complimenten geoogst. En al
laat de officiële ploegvoorstelling door vakantie van de plaatselijke pers nog even op zich
wachten, als 'teaser' was deze eerste verschijning zeker geslaagd. Misschien dat het geheel
nog meer indruk wekt als er zondag een grotere groep op post is aan den Bellekouter.
Dries gaat de clubgeschiedenis in als lid dat er als eerste in slaagde een winkelhaak in de
nieuwe ploegbroek te vallen. Moeder Martine mocht er 's avonds al een rustinneken op plakken.
De liefhebbers van kiekebillen en merguezekes konden zich na de rit nog gaan vergapen in de
douches van de plaatselijke paters. Voor een verslag van deze afterparty moet je bij één van de
plèkkers zijn... (PP)

Freindas-Weekend
Op zaterdag 19 augustus verwachten wij u om 8u op de parking van 't Smis, van alwaar wij op fietsweekend
(MTB én koers) vertrekken. De bestemming is voorlopig nog onbekend, maar zal zich ten zuiden van de
taalgrens bevinden. Meer dan waarschijnlijk zal overnacht worden op de lokale camping, waar u bij de
Hollandse uitbater terecht kan voor een rol toiletpapier of verroeste jeton, welke u recht geeft op een ijskoude
douchestraal van welgeteld 36 seconden. Zaterdag wordt een ganse dag gefietst en 's avonds kan u in de
plaatselijke bistro met oude jeugdvrienden verbroederen. Aangezien er 's zondags doorgaans toch geklaagd
wordt over zadelpijn en vermoeidheid ten gevolge van slechte nachtrust in muffe tenten vergeven van meuzen
en oorezuipers, schatten wij voor het avondeten terug in Asse te arriveren. Gelieve te bevestigen op kaffeeklatsj
op www.freindas.be (JP)

50 jaar Hopduvel
Teneinde onze clubkas te spijzen, zal FreindAs op zaterdag 9 september van 14 tot 18u instaan voor de
drankbevoorrading op de parking van 't Smis. Helaas is het niet per zelf verbruikte, doch wel per verkochte
consumptie dat onze kassa met de volle € 0,1 aandikt. Op dat tijdstip vinden braderie en rommelmarkt plaats en
speciaal voor de allerkleinsten is er ook een optreden van de Studio 100 Band (Samson, Plop, K3, Spring). De
goede verstaander heeft al begrepen dat dit niet bepaald het tijdstip is waarop liters gerstenat aan de man
worden gebracht, maar alle beetjes helpen. Op dit moment is het nog niet volledig duidelijk of aan de aanvraag
om met een Freindas-delegatie ook op zondagavond enkel tapkranen te mogen bedienen gunstig gevolg zal
worden gegeven. Gelieve uw beschikbaarheid als tapper te bevestigen op kaffeeklatsj op www.freindas.be (JP)

Nog enkele sfeerbeelden:

Boven: Johan W., Philippe W., Lotto, Hans en Dries nagenietend van zonovergoten
Hopduvelstoer.
Onder: Stijn S, Wansj, Jan P. en Georges nagenietend van …. hetzelfde

Wouter en Dries op 10VoorSport MTB toer Asse

Joris Duysens … … al dan niet in de
achtervolging, wie zal het zeggen

Boven: Sigert
middenstreep.

op

zoek

naar

de

geknipte

Rechts: Lotto in actie als nieuweling tijdens één van
zijn eerste ritten. Kort na het nemen van deze foto
trok hij ongewild een derde winkelhaak in Fabri’s
koersbroek.

Neil DR nog in zijn MTB periode, Philippe W. en Kurth M. op een
koude winterdag.

‘De Voortrekkers’ hier zag onze leuze het daglicht ‘Sedet In Bicycleta Sicut Agricola in Casa Sua’ ofte
‘hè zit op ne veloo lèk nen boêr op zèn hosjken’. We zien vlnr Pieter P., Kurt M., Geert, Pol M., Jan VR
en Hans F.

FREINDAS Ledenlijst:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bart Van Dooren
Dries Van Avermaet
Hans Fabri
Jan De Bauw
Jan Pletinckx
Joost Boulpaep
Joris Raeymaekers
Koenraad De Peet
Kurth Marissens
Neil De Raedemaecker
Paul Meert
Philip Mathuis
Philippe Wingels
Pieter Pletinckx
Roel Amerijckx
Steven Elpers
Tom Lepoutre

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Wouter De Neve
Thomas Raeymaekers
Ignace Stas
Johan De Vos
Gerd Blommaert
Jan Van Ransbeeck
Johan Walschap
Sigert Coffé
Dimitri Saerens
Frederick Esselens
Tom Van Mol
Joris Duyens
Jeroen De Petter
Geert Liessens
Stijn Smekens
Bart Bieseman

