Beste vrienden,
Hoewel Nick Nuyens, Johan Van Summeren en Philippe Gilbert definitief zijn opgenomen in
de annalen van de wielergeschiedenis (en mij waarschijnlijk slechts een voetnoot van de
appendix van een lokaal fietsersboekje wordt gegund) was ook ik dit voorjaar op de
afspraak. Op zaterdag 2 april 2011, 7u, stond ik op de Grote Markt van Brugge voor de start
van mijn Ronde van Vlaanderen in het kader van de protest-sponsoractie ‘weg met de ring,
leve de ronde’. Meer dan 60 mensen deden hun duit in het zakje ten voordele van het
actiecomité Eeklotegendering en zorgden dat ik voor meer dan 3 euro per gereden kilometer
258 km, 25 kasseistroken en 18 hellingen zou trotseren.
Helaas liep het na een kwartiertje al mis, toen een onverlaat van een Italiaan ‘t nodig vond
om de Vlaamse grond van heel dichtbij te bezichtigen en mij als gids mee te nemen.
Kasseibrand, een gigantische blauwe plek en een ontblote linkerbil rijker ben ik toch terug op
de fiets gesprongen. Maar voor de rest reed ik onder een stralende zon en zonder veel
ongelukken haalde ik de finish in een tijd van 11u55’. Hiermee leverde ook de winnaar van
de pronostiek een ijzersterke prestatie. Lien Vrijders wist door grondige inspectie van mijn
fysiek, koersinzicht, het voorspellen van de weersomstandigheden en wellicht ook door het
inhuren van een Italiaanse hooligan mijn tijd met chirurgische precisie op 1 minuut na te
bepalen (11u56’). Het wielertruitje van de Ronde is haar dus van harte gegund.
Uiteindelijk bracht dit initiatief een mooi bedrag op van meer dan 800 euro. Het is dan ook uit
de grond van mijn hart dat ik jullie allemaal enorm moet bedanken voor die bijdrage, maar
ook voor de morele steun die jullie mij, maar ook het actiecomité, voor tijdens en hopelijk ook
nog lang na de Ronde zullen geven. In een strijd tegen de kortzichtigheid van enkele
Eeklose machtsbaronnen, is die steun immers van onschatbare waarde. Want de huidige
situatie bewijst dat we meer dan enkel wetenschap aan onze kant moeten hebben om de
illusie van een ring als alleenzaligmakende oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Eeklo
te doorprikken.
Neem gerust zelf een kijkje op www.eeklotegendering.be, lees het dossier en laat je
overtuigen dat wij geen misnoegde landbouwers, blinde buurtbewoners of ecofundamentalisten zijn. Deze geograaf is alvast overtuigd.
Bedankt voor alles en tot binnenkort,
Bob D’Haeseleer

