
Meer dan honderd koersende meisjes in Klein-
Sinaai. 

 
De twee gemeenteraadsleden verdeelden het protocolgebeuren:  
Christophe Creve gaf de bloemen en Marc Fruytier zijn hand. 
 

Sportcomité Het Vliegend Wiel Klein Sinaai pakte zaterdagnamiddag uit met twee 
wedstrijden: Dames Nieuwelingen in de 3de Jaarmarktprijs en Dames Juniores in de 
7de Grote Prijs Willy Martens. Wij maakten life de eerste wedstrijd mee. Beide telde 
wel voor de “Ladies trofee 100/100". 
- De Ladies Trofee 100/100 is een regelmatigheidscriterium voor Belgische dames-
elite en dames-jeugd (juniores en nieuwelingen) i.s.m. het West-Vlaams weekblad 
De Beiaard, en www.cyclingnews.nu. Voor inschrijving op de kalender van Ladies 
Trofee 100/100, betaalt de organisator 25 euro maar er is ook een Ladies Trofee 
100/100 dubbelpunter en die op de kalender zetten, kost 50 euro. En Het Vliegend 
wiel had hiervoor geopteerd. Daar op intekenen heeft ook wel tot gevolg dat het 
aantal deelnemers de hoogte in schiet. Dat was op Klein Sinaai niet anders. De 
nieuwelingen stonden met 54 en de juniores met 51 aan de start. 
- Een start die tien minuten later werd gegeven dan voorzien. De resten van de 
jaarmarkt, waarmee we bedoelen de paardenpoep, was nog niet van het wegdek 
verdwenen en zo’n knappe jonge meiskes door de stront laten rijden, dat kon toch 
niet. Op Klein–Sinaai worden wegenwerken uitgevoerd die al kunnen tellen. We 
hebben heel wat mensen horen sakkeren, dat het zo moeilijk was om de wagen kwijt 
te geraken. Toch een dikke bravo voor Filip Apers en zijn bestuur om alles knap op te 
lossen. 



 
Voor paardenpoep, halen de meisjes hun neus wel op. Nooit eerder meegemaakt: renners die 
aan de start staan  
maar een veegwagen moeten doorlaten om poep weg te halen. 



 
De stront is weg, de laatste beestenwagen gaat vertrekken en  
Erik Van Goethem van WBV (links) geeft het teken dat over vijf  
minuten mag gestart worden. 
 
- Bij de nieuwelingen was het zoeken naar een streekrenster. We vonden er maar 
één met Ellen De Bock uit Hamme en zagen we daar ook nog Zwijndrecht staan. 
Jammer genoeg was dat Zwijndrecht in Nederland, de gemeente waar Belgisch 
Zwijndrecht mee verzusterd is. Elk jaar rijden de wielertoeristen in juni de toertocht 
Zwijndrecht NL – Zwijndrecht B. Een twintigtal nieuwelingen waren Nederlanders. Er 
moeten dringend meer meisjes gaan koersen in het Waasland. 
- Met Ellen De Bock als enige waren we wel geneigd om Fien De Paepe uit 
Schoonaarde ook als één van de Wase te bekijken. Dat is toch niet zo ver af. En 
waarom ook Anka Hermans uit Baasrode niet bij de streekrensters rekenen? Voor 
Polderrenners speelt het allemaal geen rol en net over de Schelde in het Antwerpse 
hebben we al een paar jaar oog voor de familie Druyts waar ze allemáál koersen. Ze 
zijn van Wilrijk en dat is vlakbij. Bij de nieuwelingen reed Lenny mee en die toonde 
dat ze wel een stukske per velo kan rijden want ze pakte drie premies van 5 euro. Bij 
de juniores zette haar zus Jessy aan. Wat een belofte! Bij die juniores één Wase: 
Nathalie Verschelden uit Belsele. 



 
De meisjes waren verwittigd dat ze vlak na de start een smalle, „éénvaks‟  
Edgard Tinelstraat moesten indraaien. Dat ging voortreffelijk. 

 
- Laat ons nu eens veronderstellen dat in elke categorie zo’n tien Wase meisjes 
moesten koersen. Dan zou er toch wel meer volk uit de regio aanwezig zijn. Wat niet 
wil zeggen dat er geen volk was in Klein-Sinaai. Helemaal niet, want we konden zelfs 
van “veel volk” spreken.  
- Het verslag dan. Er vormde zich onmiddellijk een groep van bijna 40 meisjes maar 
per ronde vielen er toch telkens een paar af die het tempo niet konden volgen. En zo 
bleef gans de wedstrijd verder lopen, geen enkele aanval. Maar wel elke keer een 
spurt voor het geld. Premies van 5 euro, om de twee ronden, met naar het einde toe 
nog een extra toegevoegde premie van gemeenteraadslid Marc Fruytier. 

 
Saartje Vandenbroucke pakt de eerste premie met de vingers in de neusgaten…. 



 
De premievlaggenman steekt de rode vlag uit naar de weermaker om hem te  
verbieden dat het zou regenen. Even later begon de zon te schijnen… 

 
Lenny Druyts pakt een premie. 

 
- In de 2de ronde zagen we een meisje lossen dat helemaal uit Sint-Truiden kwam en 
nog straffer dat toen ook al eentje uit koers moest genomen worden en ze kwam uit 
Ardooie. Ook niet bij de deur. Maar kom, het seizoen is nog jong en ze zullen wel 
sterker worden zeker. Er reed dus een omvangrijke groep voorop en we keken uit 
wie er een actie zou opzetten. Niemand. Het bleef hetzelfde scenario: rondjes rijden, 
premiespurtje houden en verder rijden.  



 
Nooit eerder maakten we het mee: een rugnummer niet kunnen lezen omdat er  
het haar over hangt. Op de foto is er nog iets van te maken maar de vorige  
doortocht zagen we niets. (We kwamen wel te weten dat het 47 was van Hanne Nys uit Retie) 

 
Anouk Rijff (NL) pakte in de 8

ste
 ronde ook een premie. Ze werd in de uitslag knap 2

de
. 



 
Lenny Druyts pakt haar derde premie van 5 euro, bij het ingaan van de laatste ronde. 

 
- Het kwam dus tot een spurt van die omvangrijke groep, een massaspurt. Nadat we 
al hadden gezien met welke bravour ze de premies had gepakt, konden we ons wel 
aan diezelfde Saartje Vandenbroucke verwachten. Alhoewel we Lenny Druyts ook 
enkele keren hadden zien spurten met stevige pedaalslag. Saartje uit Hollebeke –
Ieper won vóór twee Nederlandse meisjes, Anouk Rijff en Denise Gunst. Lennyke 
Druyts werd 9de.en Anka Hermans, het meisje uit Baasrode stond op plaats 34. 

 
De gemakkelijke zege voor Saartje Vandenbroucke, die vorig seizoen ook  
Vlaams Kampioene was. 



 
 
Goed gevonden van „Het Vliegend Wiel‟: een gegevenskaartje op de palm.  
Zo kan Saartje een herinnering aan haar zege in Klein-Sinaai levendig houden.  
 
- Twee gemeenteraadsleden van dezelfde partij, verzorgden het protocol: Christophe 
Creve overhandigde het palmpje en Marc Fruytier gaf Saartje een hand, vol 
gelukwensen. De fotografen, wat een hoop mensen bijeen, maakten de foto’s. Weer 
een vaststelling dat koersen voor dames (meisjes), altijd veel fotografen aantrekt. Als 
dat zo verder gaat, komen ze nog in het Guiness Book of Records. 
Bij de juniores ging de zege naar de Nederlandse Lauren Arnouts. Haar landgenote 
Janine Van der Meer werd 2de en Jessy Druyts redde de eer van Vlaanderen als 
3de. Zeker een vermelding voor de enige Wase Nathalie Verschelden, ze werd 12de. 
Goed gereden!  



 
Sandra Van Bogaert, de afgevaardigde van WBV uit Sinaai, verschaft de juniores  
nog wat informatie, wenste hen geluk en dan vertrokken ze met 51. 

 
Zo beginnen ze bij de Vlaamse Hulpdienst een tentje te bouwen. 
 
 
Tekst en foto's: flvdv 

 


