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DEELNEMINGSFORMULIER
Oldtimershow en –rally 2007
FIETSERS
KALKEN
In geval van pech, verwittig ons via een van volgende
telefoonnummers:
0477/39.58.06 - 0495/21.52.29 - 0476/73.26.43
Beeld uit de wielerwedstrijd voor
beroepsrenners te Kalken, 5 juli
1936. Verzameling Georges
Horion.

v.u.: Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, p.a.
Kruisenstraat 70, 9270 Kalken
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Negentiende oldtimershow en -rally
voor FIETSEN
De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken heet U hartelijk welkom op
de negentiende en -rally voor fietsen.
Er is één stopplaats voorzien: in Estaminet In Den Bouw in de
Zomerstraat.
Met het daartoe bestemde bonnetje, geniet aan het
deelnemingsformulier, kan u er een gratis verfrissing bekomen
(bijleggen indien duurder dan de normale consommatieprijs).
Onderweg en aan de aankomstplaats zijn enkele vraagjes op te
lossen.
Een schiftingsvraag zal de uiteindelijke winnaar van de rally
aanduiden. Het vragen- en antwoordformulier vindt u op de
laatste pagina.
Het antwoord op de laatste twee vragen vindt u in de
fototentoonstelling 100 jaar Wielrennen in Kalken, 1907-2007.
Die tentoonstelling loopt in zaal Koninklijke Harmonie,
Koffiestraat 72 te Kalken.
Nog enkele praktische tips:
Enkel in de zaal van de Koninklijke Harmonie is er koffie, Irishcoffee en taart te verkrijgen, niet in de tent.
Na de tocht kan u uiteraard in de omgeving van de tent terecht
voor een ander drankje en voor de hot-dog of frietjes met een
sausje (zie bijbehorende bonnetjes).
Omstreeks 17.45 uur heeft de prijsdeling plaats. Elke tijdig
ingeschreven deelnemer ontvangt bovendien een aandenken.
We vragen U onderweg de verkeersreglementen stipt na te leven
en we wensen jullie een plezante namiddag.
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Eindpunt
Bezoek de tentoonstelling 100 jaar
Wielrennen in Kalken, 1907-2007.
en los vragen 3 en 4 op.
Wielerwedstrijden in de Kalkense kermisbeleving
Nadat tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw bezoeken van de
lokale muziekgezelschappen op zowat elke wijkkermis belangrijker werden
en omstreeks de overgang naar de twintigste eeuw schietingen op de liggende
wip zowat overal ingang vonden, was het nog vóór WO I de beurt aan
fietsactiviteiten om een wezenlijk deel van het kermisgebeuren te worden.
Na de internationale successen op de weg van Cyriel Van Houwaert beleefde
de wielersport op de weg in Vlaanderen vanaf 1907 ook een doorbraak in
landelijke gemeenten. Het is wellicht niet toevallig dat de eerste
wielerwedstrijden in landelijke dorpen werden ingericht ter gelegenheid van
een (wijk)kermis door anderen dan het gemeentebestuur. Ook in Kalken
zagen verenigingen van plaatselijke herbergiers brood in de organisatie van
velokoersen als nieuw element van het kermisgebeuren voor de gewone man.
Officiële
gemeentekermis-programma's
bevatten
namelijk
vooral
muziekoptredens, toneelopvoeringen en ontspanningsvormen die reeds jaar
en dag geleid werden door plaatselijke notabelen (bijvoorbeeld schietingen
staande wip door de eeuwenoude schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan).
In omliggende gemeenten, bijvoorbeeld in Wetteren en in Schellebelle, waren
het vooral fietsenmakers en veloclubs die instonden voor de organisatie van
wielerwedstrijden die het gemeentelijk niveau overschreden. Meestal werden
die wedstrijden ook ter gelegenheid van (wijk)kermissen ingericht.
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In Kalken werden vóór WO I ter gelegenheid van de Sint-Denijskermis op de
wijk De Vaart, Vromondstraatkermis (8ste dag van Kalkenkermis) en de
Kalkenkermis-maandagkermissen op Eesvelde en Hussevelde velokoersen
ingericht.
Wedstrijden of activiteiten met de fiets als centraal element bestonden
ongetwijfeld reeds iets langer, maar het ging in 1907 voor het eerst in Kalken
om een snelheidswedstrijd per fiets over een trouwens niet nader vermelde
afstand die best door min of meer geoefende personen werden verreden.
Tijdens het interbellum zouden ook ter gelegenheid van andere
wijkkermissen wielerwedstrijden ingericht worden. Volgens Gustaaf
Verschraegen waren de wielerwedstrijden zo succesvol dat het meer dan eens
gebeurde dat de renners zich slechts moeizaam tussen de hagen van
toeschouwers konden "wringen". Nadarafsluitingen bestonden toen nog niet.
Kort na WO II werd in Kalken een gemeentelijk sport- en feestcomité
ingericht dat zich vooral verdienstelijk maakte als plaatselijk aanspreekpunt
van de BWB bij de organisatie van wielerwedstrijden.
Tijdens de jaren 1960 verminderde de aandacht voor de wijkkermissen – een
algemeen verschijnsel in een snel evoluerende maatschappij. De opkomst van
een lichting van vijf jonge plaatselijke renners vanaf midden de jaren 1970
zorgde voor een (tijdelijke) heropleving. De successen van die jongens en het
doorzettingsvermogen van hun achterban zorgden ervoor dat zoveel
wedstrijden ingericht werden dat van het principe van het organiseren van
koersen ter gelegenheid van wijkkermissen meer dan eens diende afgeweken
te worden.
Het gemeentelijke sport- en feestcomité, onder andere met als voorzitter
Floris Dhooghe en als ondervoorzitter Roger De Broe, schaarde zich ook
achter de organisatie van belangrijke bovenregionale wielerevenementen
zoals aankomsten van ritten uit de Ronde van België voor liefhebbers.
Vooral vanaf de jaren 1980 verminderde, bij gebrek aan een plaatselijke
groep jonge renners, het aantal georganiseerde wielerwedstrijden in Kalken
drastisch. Een poging van het sport- en feestcomité Kalken tot uitbreiding van
de activiteiten buiten de wielersport mislukte in de periode 1985-1986 en het
comité verdween. Via Sportclub Laarne worden sindsdien de organisaties van
wielerwedstrijden in Kalken in goede banen geleid.
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Vraag- en antwoordblad
Naam : ................................................................
Adres : ................................................................
Vraag

1
2
3
4
5

Vraag

Antwoord

Hoe oud is de eigenaar van Den
Bouw dit jaar geworden?
45 – 50 of 60
Hoeveel soorten bier zijn er
verkrijgbaar in Den Bouw?
28 – 33 of 38
Uit welk jaar dateert de aankondiging
van het Sint-Pietersfeest in de
tentoonstelling?
Hoeveel Kalkense renners
werden volgens de gegevens in
de tentoonstelling in de
negentiende eeuw geboren?

TOTAAL van de
antwoorden
Hoe oud in jaren zijn vandaag de

Schiftings- leden van de Stichting Sintvraag Pietersfeest Kalken (André,

Dirk, David, Remi, Nijella,
Vicky, Rina, Patrick, Henri,
Filip en Wilfried) ?

Bedankt en tot volgend jaar !?!?!
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