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In 1954 begint een sportief en mooi verhaal: tussen Hoge Linde en Hof
ter Koppen strijden voor het eerst beroepsrenners naar een
oveminning in de GROTE PRIJS WASSERĲ TIP‐TOP. Jozef Van der
Jeugt stampt er, samen met de ploeg van SV Hoge Linde, een lange
reeks succesvolle wielerwedstrijden uit de grond.
Familie en vrienden nemen in 1982 de traditie over. Vanuit het idee
om een éénmalige herdenkingswedstrijd te organiseren ontstaat een
succesverhaal van 35 jaar én “Vlfielerclub De Goeien”.
Door de aanwezigheid van grote en kleine vedetten en met het nodige
doorzettingsvermogen lukte de ploeg rond “De Goeien” er in om de
koers in Buggenhout populair te houden. De jaarlijkse
beroepsrennerskoers - later OPSTAL KOERS - was telkens het
organisatorisch hoogtepunt van de club. 35 jaar lang hebben
bestuursleden en sympathisanten zich ingespannen om er een sportief
en volks treffen van te maken met het nodige succes.
Met fierheid kan de wielerclub terugblikken op een mooi palmares.
Een aantal jaren geleden stond “De Goeien” zelfs mee aan de wieg
van het gebeuren “Ronde van België in Buggenhout” en is hier terecht

trots op ©.
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Doch de wijzigingen in het wielerlandschap, het aftappen van
kermiskoersen, de structurele wijziging in de internationale kalender,
de professionalisering van de ploegen maken het alsmaar moeilijker
om een wedstrijd zoals OPSTAL KOERS op de kalender te zetten naar
ieders voldoening.

Na rijp beraad heeft het bestuur van VZW Vlíielerclub De Goeien
unaniem besloten om in 2017 de jaarlijkse profl<oers niet te laten
doorgaan. De club blijft bestaan en houdt zijn stamnummer aan bij
\Melerbond Vlaanderen. We doen dit om nieuwe ideeën in de
toekomst niet te hypothekeren.

Het voltallige bestuur bedankt alle medewerkers, sponsors, partners en
vrienden van de afgelopen jaren voor de onontbeerlijke enorme steun
en de sportieve vriendschap voor “De Goeien”. Er is niets dat voorgoed
verdwijnt als men de herinnering bewaart.
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Vriendelijke groeten
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Marc Van der Jeugt
Voorzitter
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Dirk Van der Jeugt
Secretaris

VZW Wielerclub De Goeien - Varenstraat 56 - 9255 Buggenhout
Tel. & Fax: 052 35 63 92 - E-mail: Dirk@Buggenhout.com
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www.degoeien.be

