
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
WWEERRKKJJAAAARR  22001166--22001177  

 
22/09/2016 Bart Kerremans De Verenigde Staten van Amerika, 

een grootmacht in verval? 
20/10/2016 Tinneke Beeckman De teloorgang van de 

Verlichtingsidealen 
17/11/2016 Vincent Holvoet Geopolitiek in het Midden-Oosten 
16/02/2017 Koen Daniëls Onderwijsvernieuwing: gerichte 

evolutie, geen revolutie 
30/03/2017 Rik Vanwalleghem Waarom zelfs mijn schoonmoeder 

zot is… van de koers 
20/04/2017 Marianne Hanssens en 

Ward Rommel 
Nieuwe ontwikkelingen en 

uitdagingen voor het beleid in de 
strijd tegen kanker 

 

 

Andere VSVK-activiteiten 
 
11/03/2017 – Bezoek aan 
kasteel Wallemote en het 
kastelenpark 
08/04/2017 – Daguitstap naar 
Frans-Vlaanderen  
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WWAAAARROOMM  ZZEELLFFSS  MMIIJJNN  
SSCCHHOOOONNMMOOEEDDEERR  ZZOOTT  IISS……    

VVAANN  DDEE  KKOOEERRSS  
  

DDoonnddeerrddaagg  3300  mmaaaarrtt  22001177  oomm  2200..0000  uuuurr  
In de polyvalente zaal van De Leest 

Sint-Jorisstraat 62, Izegem. 
Toegangsprijs: 4 euro – Abonnees: gratis. 

 
 



Waarom zelfs mijn schoonmoeder  
zot is… van de koers  

 
 
Op donderdag 30 maart komt een gerenommeerd 
spreker naar Izegem. Rik Vanwalleghem (° 1952) was 
wielerjournalist en hoofdredacteur bij Het Nieuwsblad 
en werkte ook bij De Standaard. Van 2006 tot vorig jaar 
was hij directeur van het Centrum Ronde van 
Vlaanderen in Oudenaarde. Hij publiceerde ook 
verschillende boeken over het wielrennen. 
 

 
 
“Mijn schoonmoeder kent het verschil niet tussen het 
voor- en het achterwiel van een fiets. Toch was ze bij 
de uitzending van de Ronde van Vlaanderen, Parijs-
Roubaix en de bergritten van de Tour niet uit haar tv-
sofa weg te slaan. Ik vroeg me af: wat fascineerde deze 
wieleronkundige vrouw zo in de wielersport?” 
 
Deze simpele vraag is het uitgangspunt voor een 
badinerende voordracht waarin Rik Vanwalleghem aan 
de hand van meer dan honderd dia’s de paradoxale 
aantrekkingskracht van de wielersport in het algemeen 
en van de Ronde van Vlaanderen in het bijzonder 
belicht. 

Zijn stelling is even eenvoudig als complex: “Le vélo, 
c’est la vie.” Het wielerpeloton als afspiegeling van de 
maatschappij, als metafoor voor de train de vie van ons 
dagelijks bestaan. Alles wat een mens groot en klein 
maakt, vind je uitgekristalliseerd terug in de figuur van 
de wielrenner. Vandaar de herkenbaarheid ervan. 
 
Ook mannen zijn welkom 
op de voordracht, al heeft 
Vanwalleghem het nauwe-
lijks over de koers-
technische aspecten van de 
wielerstiel. Hij belicht meer 
de historiek en de legende, 
de epiek, het avontuur, de 
emoties, de intriges en de 
mens achter de wieleratleet. 
En hij schetst een 
indringend en beklijvend 
portret van de schoonheid 
van deze razend populaire discipline, die alle 
dopingschandalen met verve blijkt te overleven. 
 
Het belooft dus alweer een schitterende gespreksavond 
te worden. 

 

 
 
 

 
Abonneer op de elektronische nieuwsbrieven van 

onze vereniging via www.vsvk.be. 
Meer informatie over VSVK en de activiteiten op de 

webstek www.vsvk.be of volg ons op 
www.facebook.com/vsvkIzegem.  

 
 

Bezoek aan kasteel Wallemote en 
kastelenpark Wallemote-Wolvenhof 

 
 
Op zaterdag 11 maart 2017 organiseert VSVK een 
bezoek aan het kastelenpark Wallemote-Wolvenhof.  
 
Een prachtige groene long in de stad met twee kastelen 
met een rijke geschiedenis vol fantastische verhalen. 
Ook het gerestaureerde kasteel Wallemote zal deels 
bezocht worden.  
 
Afspraak om 14 uur aan de parking van het kastelen-
park. Zorg voor goede wandelschoenen. 
 

 
 
Tekst en vormgeving: Kurt Himpe  


