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DAMESPELOTON
Op 18/9 organiseert WTC De Schapekoppen uit Nieuw-kerken-Waas
al voor de 12e keer het evenement
Tom Steels Classic (TSC). Op het
programma staat dit jaar opnieuw de
semi-klassieker en de Lady Fun Cycling Tour. Naast het vast programma
is vooreerst als extraatje voor de dames
een ‘Damespeloton’ geprogrammeerd.
Wij zijn gaan praten met Freddy Bril,
voorzitter van de WTC, maar ook
drijvende kracht achter de Tom Steels
Classic 2021, om meer te vernemen
over zijn beweegredenen voor het
‘Damespeloton’ en zijn manier van
aanpak.
* Wat houdt het ‘Damespeloton’
juist in?
Het is een volledig begeleide rit van 55
km voor dames in groep. Het vertrek
is voorzien op een vast uur, namelijk
9.30u. Het tracé volgt dezelfde wegen
als de semi-klassieker zelf zodat de
deelneemsters ook maximaal kunnen
genieten van het evenement TSC. Zo
is er halverwege ook een bevoorrading
voorzien met toiletten en worden de
dames na de rit verwend met een gratis
glas cava en barbecueworst.
* De rit is volledig begeleid?
Inderdaad. De rit wordt van begin
tot einde begeleid door 2 vrouwelijke
leden van onze club die reeds veel
fietservaring hebben. Verder is er ook
een volgwagen voorzien die tussenkomst kan verlenen bij materiaalpech
of een deelneemster mee kan nemen
tot de finish mocht dit nodig zijn.
Bovenop de begeleiding is het parcours volledig afgepijld.
* Wie wens je te bereiken?
Sportieve dames met een koersfiets die
aan een tempo van ca. 25 km/u rijden.
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Geen vrouwen met een e-bike of stadsfiets. Afhankelijk van de opkomst en de
onderlinge verschillen in niveau splitsen wij het ‘Peloton’ op in 2 groepen
met verschillende snelheid, bijvoorbeeld een groep van 22 tot 24 km/u en
een groep van 24 tot 26 km/u.
* Wat voor dames zijn dat dan precies?
Het zijn vooral vrouwen die nog niet

veel fietservaring hebben en eens willen proeven van het rijden in groep.
Voor hen kan het een opstapje zijn om
later aan te sluiten bij een wielerclub
en door te groeien naar een hoger
niveau. Zo zijn er heel wat fietssters
bijgekomen sinds corona. Corona
heeft het vrouwenfietsen een enorme
boost gegeven.
Verder zijn er nog de dames die veelal wegens tijdsgebrek het moeilijk
hebben om zich te verbinden aan een

vast programma van een wielervereniging. Noem ze maar de ‘gelegenheid’
fietssters.
Tot slot zijn er ook nog sportieve
vrouwen die helemaal geen uitgesproken hoge ambities hebben en bewust
kiezen voor een rustig tempo. Veelal
primeert voor hen het sociale sportieve gebeuren boven de uitzonderlijke
sportieve prestaties.
* Een verschil met de Lady Fun Cycling Tour dus?
Inderdaad. Wij stellen vast dat de deelneemsters van de Lady Fun Cycling
Tour veelal dames zijn die reeds veel
fietservaring hebben, individueel of
in clubverband. Afstanden van boven
de 65 km en snelheden ruim boven
de 25 km/u zijn voor hen geen enkel
probleem.

* Zie je ook mogelijkheden voor andere clubs?

* Wat zijn je verwachtingen voor
Tom Steels Classic 2021?

Natuurlijk. Het is enkel een kwestie
van organisatie en communicatie.

Wij rekenen op een massale opkomst. Wij hebben het geluk dat onze
semi-klassieker gepland is op 18/9.
Wij stellen vast dat vele wegritten in
het voorjaar noodgedwongen geannuleerd werden omdat de organisatie
ervan voor vele clubs zeer moeilijk was
vanwege de talrijke opgelegde coronamaatregelen. Wij hopen dat tegen
september meer versoepelingen van
kracht zullen zijn en vele wielertoeristen hun seizoen in schoonheid kunnen
afsluiten.

Het volstaat om enkele begeleiders in
de club te vinden die het ‘Damespeloton’ willen trekken. Voor de rest kan
men terugvallen op de organisatie van
de wegrit zelf omdat er veel gemeenschappelijk is. Een duidelijke communicatie vooraf over wat het ‘Damespeloton’ juist inhoudt is, het wat, het
hoe en het waarom is wel belangrijk.

Onze bijzondere aandacht gaat dit jaar
natuurlijk wel uit naar het ‘Damespeloton’. Wij hopen zoveel mogelijk
vrouwen te mogen ontvangen.

78% meer bescherming tegen lekrijden en meer grip.
De gloednieuwe Bontrager AW3 is een probleemloze raceband
voor zorgeloze ritten op elk soort wegdek en in elk seizoen.
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