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s KOOLSKAMP
Wie over fietsen
spreekt in Kools-
kamp kan niet
rond Daniel Ver-
faillie (foto)
heen. De man
rijdt wekelijks
duizend kilome-

ter op zijn tweewieler.
‘Hier in Koolskamp valt het goed
mee wat fietspaden betreft’, vangt
de 62-jarige wielertoerist aan.
‘Maar de grote baan tussen Roese-
lare en Tielt (N37) is absoluut te
vermijden. Die baan is met de fiets
niet interessant. Ik fiets er zelden,
meestal zoek ik kleine weggetjes
op. De baan tussen Egem en Win-
gene is dan wel weer de moeite.

Het fietspad is er volledig van de
rijvakken gescheiden.’ 
Daniel Verfaillie begon pas echt te
fietsen toen hij 33 was. ‘Er was een
wedstrijd in de buurt voor liefheb-
bers en ik wou echt meedoen.
Sindsdien is het fietsen een passie
geworden. Ik zou het niet meer
kunnen missen.’ 
Iedere dag haspelt Verfaillie min-
stens honderd kilometer af. ‘Op za-
terdag doe ik er 250. Ieder jaar fiets
ik zo ongeveer 50.000 kilometer.
Ook voor korte verplaatsingen
neem ik altijd de fiets. Ik rij liever
met de fiets dan met de wagen.’ 
‘Het liefst fiets ik in Noord-Frank-
rijk. Daar zijn er wel minder fiets-
paden, maar je hebt er wel veel
rustige kleine wegen. (avr) 

‘Er gaat niets boven
fietsen in Noord-Frankrijk’ 
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s ARDOOIE Alle
vezels in het li-
chaam van Cy-
riel Uyttenhove
(foto) ademen
fiets uit. De 62-ja-
rige gepensio-
neerde Ardooi-
enaar is organi-

sator van talrijke fietsevenemen-
ten en uiteraard is hij ook zelf een
fervent fietser.
‘Ik ging vroeger altijd met de fiets
naar het werk, tot aan mijn pensi-
oen deed ik dagelijks 20 kilometer.
Ook toen ik in Brussel werkte, nam
ik regelmatig de fiets.’ 
Over de fietsinfrastructuur in Ar-
dooie is hij vrij tevreden. ‘Ik rij vaak
toeristische routes, langs kleine

weggetjes, zoals de veldroute hier
in de buurt. Langs bossen en vel-
den is het aangenaam rijden.’ 
Uyttenhove is minder fan van de
drukke verbindingswegen. ‘Die
zijn heel vaak erg eentonig. Ik zoek
altijd naar de kleine baantjes. Zelfs
al moet ik daarvoor een grote om-
weg maken. Ik doe liever wat kilo-
meters extra dan langs de grote,
eentonige en vaak gevaarlijke
drukke wegen te rijden.’ 
De volgende uitdaging van Uytten-
hove is het organiseren van een
wielerwedstrijd op 27 april. Ook
een vlot verloop van de Ronde van
Vlaanderen is te danken aan Uyt-
tenhove, hij bezorgde de organisa-
tie trouwens heel wat seingevers.
(avr) 

‘Liever omweg maken dan
op drukke baan fietsen’
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De afgelopen week
heeft u, de lezer,

ons via het Fietspa-
denrapport een

indrukwekkende
lijst met zo’n acht-
duizend schanda-

lig slechte of uitste-
kende fietspaden

bezorgd. Vandaag
laten we een paar

fietsers uit uw
streek aan het

woord.
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Fietsen in beeld
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