
 

 

 

 

Korte historiek wielertoeristenclub  “  ’ t VELOKE  KUMTICH” 

In oktober 1973 werd iedereen uitgenodigd in café ’ t konijnenkot voor het oprichten van een 

wielertoeristenclub .Van wie dit idee kwam heb ik nooit geweten. En zowaar op 20 oktober 1973 

werd een bestuur gevormd . Door omstandigheden kwam ik later toe, zodat het ganse bestuur al 

gevormd was . Alleen de plaats van onder voorzitter moest nog ingevuld worden. Gezien ik ook graag 

met de fiets reed, kon ik niet anders dan die job aanvaarden. Onze eerste voorzitter was de heer 

L.Pans ,de eerste secretaris  L. Janssens .Dezelfde avond werd ook een kasboek aangelegd,zodat 

onmiddellijk enkele leden hun lidgeld of steun betaalden .In de statuten stond vermeld dat het 

bestuur om de twee jaar  moest herzien worden, met in acht name van bepaalde regels. Voor de 

eerste herverkiezing werd overeengekomen dat iemand die een functie aanvaarde, die ook zou 

uitoefenen. Dat was er de oorzaak van dat onze voorzitter van bij de oprichting, Mr. L. Pans omwille 

van  zijn bedrijf en de politieke bezigheden niet meer deelnam aan de verkiezing .Bij elke van de 

volgende verkiezingen bleef de plaats van voorzitter vacant , hoewel ik nooit meer dan 86% van de 

stemmen kreeg ,  werd ik voorzitter vanaf 1975 tot bij de stopzetting in 2002 .In al die jaren zijn de 

andere bestuursfuncties  meermaals veranderd.  Achiel, Albert en ikzelf zijn 29 jaar ononderbroken 

lid geweest. De eerste twee jaar was de firma ELGB onze kledingsponsor, vanaf dan de meubelzaak 

Verhaegen uit  Betekom, die niet alleen de kledij leverde maar ons ook financieel steunde .Onze best 

gekende fietsuitstap was K.B.K.  of B.K.B. , bij velen gekend als de koekentocht. Immers bij de 

controle in de voetbalkantine bij Berke kon iedereen kosteloos drinken en koeken eten .Bij de 

deelnemende clubs konden wij niet alleen provinciale clubs verwelkomen maar ook Beverlo, 

Heusden-Zolder, Nandrin , Antwerpse clubs en ook militairen uit de B.S.D. Hieruit blijkt dat onze club 

iedereen liet meegenieten van onze sponsor . Buiten de wekelijkse ritten,kregen wij van de K.B.W.B. 

toelating om nationale  en provinciale brevetten in te richten zoals 9x een nationaal brevet en 36 x 

een provinciale proef .Er werd ook deelgenomen aan de A.I.T.  In België in  Heusden en  Linden  in 

Zwitserland in Aigle  in Frankrijk in Phalsbourg ,Feurs ,Reding  .Ook op  de deelnemers lijsten van  de 

brevetten van 200  300  400  en 600  Km. staan leden van het ‘tVeloke .Verschillende leden waren 

ook laureaat en behaalden het brevet van de negen provinciën .Gedurende al die jaren telden wij ,als 

ik mij niet vergis minstens 114 leden.(rijdende ,bestuur,en steunende leden) Maar buiten het fietsen 

hadden wij ook nog aandacht voor de thuisblijvers .Ons jaar werd ingezet met een ledenvergadering 

met koude schotel (gratis) cadeautjes en een tombola .Na het fietsseizoen kwam dan het grote feest. 

In de begin jaren werd dit door onze eigen mensen klaargemaakt door Marie-Jeanne ,Bernadette 

,Bieke , Rosette , Nico ,Achiel en ik zelf .Omdat dit niet aagenaam was voor de werkers, zijn we op 

een traiteur overgeschakeld . Hier werden ons uitstekende feestmenu’s aangeboden ,opgeluisterd 

door meestal Win Van Coren en Jo Martens .Ook de twee wereldfietsters Nicole en Ingrid kwamen 

ons hun ervaringen vertellen. Op het laatste feest stonden drie dames uit Limburg in voor het 

vermaak.Tussen de twee feesten in kwam de busreis met alles erop en eraan .De bijdrage van de 

deelnemers was niet kosten dekkend ,maar de bijdrage van ons Berke deed alles kloppen .De laatste 

twee jaar waren het de leden van Fred’s club die voor een volle bus zorgden .Nooit heb iemand 



horen klagen,kon ook niet want Achiel deed dat zeer goed  .Nu zult u zich afvragen waarom dit 

allemaal gestopt is? Gewoonweg ,het was teveel voor  mij .en aan de kandidaat overnemers werden 

voorwaarden opgelegd. Regelmatig krijg ik nog de vraag waarom  we gestopt zijn ,maar als ik vraag 

kun jij helpen  komt het steeds weerkerende antwoord: ik heb geen tijd .Over de belevenissen zou ik 

nog vele bladzijden kunnen vullen ,maar best spreekt u met iemand die enkele jaren bij ons gefietst 

heeft. 

Met sportieve  groeten,          R O B A   G E O R G E S 


