
Historiek WTC De Wandelaars 

 

Twee vrienden  

Frans Uytterhoeven en Willy Verbinnen richtten op 20 juni 1975 onze wielertoeristenclub op. 

Hun verhaal over het ontstaan van de club klinkt als volgt: Als vrienden voor het leven waren 

we van jongs af aan begeesterd door wielerkoersen en  prestaties van wielrenners. Kwam dit 

misschien omdat iedereen dweepte met de toenmalige streekrenners -  o.a. Jokke Wouters en 

Fokke Sweeck – en  met die andere kampioenen uit de Kempen -  o.a. Rik I en Rik II –  of 

was het omdat het toenmalige “na-tour-criterium” van Rijmenam uitgroeide tot één van de 

bekendste criteria in België met steeds een massa volk ?   In ieder geval beslisten wij als 

jongens van “den boerebuiten” -  die uiteindelijk slechts twee sporten beoefenden nl. voetbal 

en wielrennen -  om ook te starten met het fietsen.  De ene kocht van zijn gespaarde ”pree” 

een fiets bij ” Den Tube ” in Haacht en de andere ging zijn ding halen bij de velomaker in 

Schiplaken. Samen gingen we in ‘t weekend eens meerijden met de wielertoeristenclub ”Den 

Dijk “, maar zeer vlug besloten we om zelf in Rijmenam een wielertoeristenclub op te starten. 

Op de achterkant van een oude affiche schreven we een tekst met de vraag iedere 

zondagvoormiddag met ons te komen meefietsen.  Aanvankelijk kenden we geen succes: 

niemand wilde of durfde met ons meerijden. We hielden echter vol: er werd een vergadering 

belegd -  ja,ja toen reeds! -  we kozen een naam met daarbij horende clubkleuren, zochten een 

clublokaal en verkozen een bestuur. Ook onderhandelden we  met een “sponsor” voor de 

kledij.  

 

WTC De Wandelaars  

De club vestigde zich in Café De Wandeling aan de Dijleweg. Naar analogie met het 

clublokaal werd de naam van de club dan ook “Wielertoeristenclub De Wandelaars” met 

zwart en geel als kleuren. Frans Uytterhoeven werd voorzitter en Willy Verbinnen secretaris. 

Deze belangrijke beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen op 20 juni 

1975 in de garage van het Café. Ze werden vlijtig genoteerd in een verslagboek. Het clubke 

was gestart en gedoopt ! De eerste sponsor was de plaatselijke bakker Andre Dockx. Deze 

bakker voorzag de club tien jaar van de nodige koerstruien en – broeken, aangevuld met een 

warm wollen trainingspak. Affiches werden geschreven en rondgedragen in de plaatselijke 

cafés, we vroegen enkele vrienden om mee t e fietsen, overtuigden leeftijdsgenoten om ook 

een fiets aan te schaffen, zelfs uitgeweken kameraden naar andere gemeenten belden we op 

om bij “ WTC De Wandelaars ” aan te sluiten en weldra groeide de club uit tot een echte 

wielertoeristenclub.   

In 2005 splitsten de bestuursleden zich. Sommigen vormden de VZW Rijmenamse 

Wielervrienden en legden zich toe op de jaarlijkse organisatie van een wielerkoers ter 

nagedachtenis van Philippe Van Coningsloo.  Chris Chevalier, Pol Verhaegen en Chris 

Deleus trokken zich het lot van de wielertoeristenclub aan en vormden het nieuwe bestuur.  

Op 15 augustus 2006 organiseerde de club een uitstap naar Reisdorf (G-H-Luxemburg) en 

reed er een rit van 105 km doorheen het Luxemburgse-Duitse Eifelgebergte.  

  



2007 :   

nieuwe kledij met bruine kleuren  

bestuur: Bruno Van Baelen kwam als secretaris in het bestuur.  

fietsvakantie in Mallorca  

bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge 

  - Namen met de beklimming van de Citadel    

 - herinneringsrit aan Tom Simpson in het Gentse  

laureaat : Marcel Geeraerts 

 

2008 : 

fietsvakantie in Mallorca 

bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge   

  - rit in Luxemburg    

  - rit naar Zoutleeuw    

  - rit doorheen de Voerstreek 

eerste Start to Bike 

laureaat: Irma Wyckmans 

 

2009 : 

januari : spinning-voormiddag 

fietsvakantie in Mallorca 

bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge   

  - rit naar Geraardsbergen met de beklimming van de muur 

  - rit naar Namen tweede Start to Bike  

laureaat: Eddy Nauwelaerts  

bestuur : Josiane De Neef wordt lid. 

 

2010 : 

januari : twee spinningsvoormiddagen 

fietsvakantie in Mallorca  

bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge 

 - A-groep: rit doorheen de Noorderkempen     

 -  B-groep rit van Oostmalle naar Baarle-Hertog 

  -  rit in de omgeving van Anseremme  derde Start to Bike  

laureaat: Raoul Hoste  

 

2011 : 

clubkledij:  nieuwe kledij met bruine kleuren 

fietsvakantie in Mallorca  

bijzondere ritten: - rit naar Zoutleeuw    

  - rit in de Vlaamse Ardennen vierde Start to Bike  

Eerste Halloween-mountainbeweekend  

laureaat: Danny Geerinck  

 

2012 : 

start van de derde groep, nl. de C-groep.   

fietsvakantie in Mallorca  

bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge in de pletsende regen    



  - A- en B-groep : rit in Houffalize     

 - C-groep: rit in Limburg.    

   - Rit van 160 km naar Hoei  

laureaat : Rudy Hendrickx  

vijfde Start to Bike  

tweede Halloween-mountainbikerit  

bestuur: uitbreiding met Luc De Weerdt, Rudy Van der Kelen, Björn Van Langendonck,  

  Kevin  Van den Bosch en Sam Verbist.     

  Bruno Van Baelen stopt ermee.  

 

2013: 

fietsvakantie in Mallorca en een september-weekje naar de Vogezen.  

bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge   

   - rit naar Durbuy.      

   - rit voor A- en B-groep in Pajottenland  

laureaat :  Bert Straetmans  

zesde Start to Bike  

derde Halloween-weekend  

Bestuur :  Rudy Van der Kelen en Sam Vervoort stoppen ermee.  

2014  

nieuwe kledij met blauw als clubkleuren  

fietsvakantie in Mallorca en een september-weekje naar de Vogezen.  

bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge     

    - rit voor A- en B-groep in Munkzwalm   

zevende en laatste Start to Bike  

laureaat :  Christiane Van Espen  

vierde Halloween-weekend.   

 2015  

fietsvakantie in Mallorca en een september-weekje in Weitenbach  

bijzondere ritten:  - rit naar Blankenberge     

    - rit doorheen Limburg  

laureaat :  Willy Van Loock  

vijfde Halloween-weekend  

bestuur: Chris Chevalier geeft de voorzittersfakkel door aan Bruno Van Baelen 

 

2016 

Het clublokaal verhuist naar TC Kiksham, Kiekshamlei 2, 2820 Bonheiden. 

De club wordt op 14 april 2016 omgevormd tot een VZW met als naam “ WTC De 

Wandelaars Rijmenam vzw “.  Het bestuur wordt gevormd door Bruno Van Baelen, Josiane 

De Neef, Danny Geerinck, Luc De Weerdt, Thierry Van Keer, Björn Van Langendonck en 

Kevin Van den Bosch. Op 1 december trad ook Chris Bueds toe tot dit bestuur en beëindigden  

Thierry Van keer, Kevin Van den Bosch en Björn Van Langendonck hun mandaat. 

 

 



Bruno Van Baelen, Danny Geerinck, Luc De Weedt, Josiane De Neef en Chris Bueds sloegen 

de handen in mekaar, vormden één team en lukten erin een heel geslaagd fietsseizoen uit te 

bouwen. 

 

Bijzondere ritten :  - rit naar zee 

     - rit op verplaatsing te Chimay. 

 

Het heerste in de club een sterke vernieuwende geest met een nieuwe frisse website en frisse 

reclame via folders en banners. 

 

Het kampioenschap werd gewonnen door Rudy Van Oosterwijck. 

 

2017 

 

De naam “ De Wandelaars” wordt vervangen door “Cycling 2820 Rijmenam”. 

Bruno Van Baelen, Josiane De Neef, Danny Geerinck, Chris Bueds en Luc De Weerdt blijven 

een stevig bestuur vormen. 

Er werd een mooi seizoen van 36 ritten ingericht. In maart werden er twee instap-zaterdagen 

georganiseerd. De club groeide van 65 naar 87 actieve leden. 

 

Nog te vermelden: 

  - fietsvakantie Mallorca 

 - rit naar zee 

 - Jodoigne : gelukte rit op verplaatsing  

 - woensdagavond- en vrijdagnamiddagritten 

 

Rudy Van Oosterwijk wordt voor een tweede achtereenvolgende keer kampioen. 

 

 


