
6 maart 2022 

The Day After anno Leeuwenrit 2022 

Zoals gebruikelijk de laatste jaren dat we mochten inrichten, dat COVID-gedoe liet dit vorig jaar niet 

toe, gaan we opnieuw een relaas doen over de wedstrijd door de ogen van de inrichter. 

Het begon nog in 2021, de datum vastzetten, diverse aanvragen doen naar gemeentes, 

medewerkers, zaal, e.d. waren soms met een bang hartje. De COVID19-pandemie zwakte goed af 

maar de varianten namen wel toe en het land kwam opnieuw met diverse regels af. Pffff het zal toch 

weer niet waar zijn he. Kop niet laten hangen en de voorbereidingen van 2021 terug boven halen en 

verfijnen voor 2022, we zien wel wat er komt. Als inrichter van Leeuwenrit en Molen Classic zijn we 

het al een beetje gewend aan het worden dat we eventueel alles terug weg mogen steken. 

December 2021, aanvragen ingediend, fingers crossed. COVID regels goed meevolgen. Barometer 

regels worden gemaakt en ook ingevoerd, YES we gaan kunnen organiseren. 

Verkennen, verkennen, trippen en blijven controleren, toelatingen komen binnen, we hebben een 

GO. 

Timing eens goed bekijken, oei we hebben met de barometer op rood een klein probleem, horeca 

sluiten om 0u. De start om 16u is aankomen rond 22u, 75 wagens toegelaten is laatste wagen binnen 

om 23u15, sluitingswagen + 30 minuten  is 23u45, einde klachtentermijn en prijsuitreiking vallen dus 

na 0u, MAG NIET. Er komt sprake van code geel, horeca mag langer open, klinkt positief maar wat als 

ze terug naar rood zouden moeten gaan. Beslissing vlug genomen, we starten eens wat vroeger en 

nemen geen risico, opgelost. 

Code geel is er en blijft tot aan de wedstrijd, nee we veranderen niet van timing, ik neem geen risico. 

Alles is klaar, we stappen zaterdag ochtend rond 8u de zaal in, tafels zetten, lunchpaketten maken 

voor de medewerkers, e.d. 

10u30, we zijn klaar, al klaar, zijn wij nu zo veel vroeger klaar of vergeten we iets, neen we zijn 

inderdaad klaar omdat we vroeger begonnen zijn dan anders. 

12u, eerste deelnemers rijden de parking op, goed op tijd. Een telefoontje van een sportcommissaris, 

Nick ik sta stil op de E17, er is file, ik zal misschien niet op tijd zijn, ok geen probleem uw collega is er 

reeds, we kunnen eventueel beginnen, is goed luidt het antwoord. Enkele minuten later nog telefoon 

over de file en het later aankomen dan gevraagd door een deelnemer, geen paniek we begrijpen de 

situatie en houden er rekening mee, relatie deelnemers komt binnen en zegt, er is een serieus 

ongeval gebeurt net voor afrit Waregem, de ene telefoon na de andere komt binnen, we geraken 

niet op tijd aan de zaal. Weg alle rust en ACTIE, we stellen de start uit. Hoelang? Na de diverse 

berichten die binnen kwamen is de beslissing kort en kordaat, een uur uitstel, voor de teams in de 

file een GROTE geruststelling maar voor de reeds aanwezige teams een kleine teleurstelling maar wel 

met begrip voor deze overmacht. De rust komt terug, iedereen is op de hoogte van de vertraging die 

we maken, deelnemers via de app “Sportity”, Facebook en medewerkers extra via een sms-dienst die 

gebruikt wordt om hen de hele dag op de hoogte te kunnen brengen en houden van diverse zaken 

zoals opgaves e.d. 

We starten eindelijk, iedereen heeft er zin in, mooi. 

Deel 1 wordt afgehaspeld via de Kluis, Kwaremont, Paterberg, Kanarieberg, Ganzenberg richting 

Semmerzake naar dorpscafe Den Toren. Gehaaste deelnemers komen binnen maar wel tevreden 



over de rit tot dan toe. Waarom een beetje gehaast, wel ja op de laatste pagina van deel 1 zat 

namelijk een addertje onder het gras, +/- 50m na situatie 3 was de weg rechtdoor afgeblokt door een 

F45 bord en diende men links af te draaien, situatie 4 werd daar dus nog niet uitgevoerd maar was 

pas na een grote km, een zoektocht naar de gemaakte fout voor velen die het bord niet gezien 

hadden. Je hebt ons weer goed liggen waren vele commentaren, niet alleen hier maar ook reeds aan 

het begin van de etappe, ja er werd in de roadbook eens afgestapt van de gebruikelijke en gekende 

volgorde, je mocht niet van boven naar onder lezen maar wel links, recht, links, rechts, enz. 

Het rekenbureel roept, oei wat is er loos, geen paniek blijkt voor mij als inrichter/uitzetter van het 

parcours, maar vele deelnemers noteerden de enige, maar wel valse, “scherprijder” uit de gehele 

wedstrijd. Velen kijken verontwaardigd op als ze dit horen, waarom niet is de vraag dan. Wel, de 

letter T stond in de omgeving van Baaigem op een kaartfragment waarbij de ingetekende lijn NIET 

scherp was ingetekend waardoor je via een reglementaire wegaanduiding de binnenkant kon nemen. 

Dan maar in deel 2 beter opletten bij het lezen van de kaarten denken velen. 

Geen enorme verassingen meer in de route naar Deerlijk toe tot pagina 16 van deel 2. 

Situatie 10 leverde vraagtekens op. Een haakse bocht naar rechts met een omgekeerde driehoek. We 

komen hier op een T-situatie dachten velen, wat nu, het volgende is een links in. Daarna een 

kaartfragment. Waar zitten we volgens die kaart. Naast een spoorweg de route aanvatten. Het is 

donker, niet direct een spoorweg te zien in de omgeving. Even twijfelen. Dit eens proberen, dat eens 

bekijken, hoe moet het. Een oplossing komt. De weg gevonden. Even uitleg vragen aan Nick over 

deze situatie. Ja dat hadden we weer niet gezien, prachtig gevonden en juist. De oplossing, bij 

situatie 10 kom je inderdaad op een T-situatie als je het gewoon bekijkt maar wederom iets met 

reglementair, de struikelpunten blijkbaar dit jaar, hihi. Op deze T mag je in feite niet naar links omdat 

de VOLLE witte lijn tot net voorbij het vluchtheuveltje loopt als je de straat uitkomt, zo dien je dus 

rechts af te slaan, dagelijkse mensen die daar uitkomen lappen deze regel wel aan hun laars en 

maken eigenlijk een zware overtreding. Tot daar dus, de links in dan. Deze kon genomen worden net 

na een midden geleider die tot voor de spoorwegbrug liep. 

Die midden geleiders speelden sommigen ook parten op pagina 13 situatie 7, daar kon je tussen 2 

midden geleiders doorsteken waardoor er een kruispunt was. 

Ondanks deze kleine geniepige zaken was iedereen tevreden en vol lof over de gehele dag. 

Dank aan iedereen voor de deelname, in het bijzonder ook HARTELIJKE DANK aan mijn vele 

medewerkers. 

Hopelijk mogen we jullie terug ontmoeten in 2023 en dit op 4 maart. 

DANK U 

Vanoverschelde Nick 


