
 

 

1992: 

Route: +/- 170km 
Moerzeke, Hamme, Waasmunster, St-Niklaas, Haasdonk, Beveren, Melsele, Kallo, Doel, 
Kieldrecht, Stekene, Moerbeke, Eksaarde, Lokeren, Waasmunster, Hamme 
 

Deelnemers: 400  Opbrengst: 30000 BEF 
 
 

 
 

 

 

 



1993: 

Route: +/- 180km 
Moerzeke, Grembergen, Zele, Lokeren, Zeveneken, Zaffelare, Mendonk, Doornzele, Kluizen, Lembeke, 
Kaprijke, Watervliet, Boekhoute, Assenede, Sas van Gent, Overslag, Moerbeke, Klein Sinaai, Sint-Pauwels, 
Puivelde, Belsele, Waasmunster, Hamme 
 

Deelnemers: 1500                 Opbrengst: 250000 BEF 

Verslag: 
Na een letterlijk weggeblazen en weggeregende uitgave van vorig jaar kwam de vzw Hartrijders uit 
Hamme dit jaar opnieuw met een eindeseizoensmotorinitiatief (wow) op de proppen. 
Waarschijnlijk was het de kersverse BRTN weerman die dit jaar,mee zorgde voor het succes. Termen als 
rustig herfstweer, hoge drukgebieden met zachte lucht en zonneschijn zorgden ervoor dat heel wat 
motorrijders zich in de laatste week. van oktober opmaakten om 's zondags hun duit in het zakje te doen 
ten voordele van de Vlaamse Vereniging Autisme. Hoewel we de zondag zelf de zon niet te zien kregen, 
was het wel rustig herfstweer. Ideaal dus voor een mooie rit langs Vlaanderens rustigste wegen. 

Reeds vanaf negen uur 's morgens waren heel wat motorrijders op het appél. De frequentie waarmee 
solo's en ook de groepen op het dorpsplein van Moerzeke toestroomden, lieten er geen twijfel over 
bestaan dat het dit jaar een daverend succes zou worden. Om 11 uur, de tijd dat normaal de inschrijvingen 
moesten afgesloten worden, stonden er zeker nog 300 deelnemers te wachten om hun routeblad af te 
halen. Het was uiteindelijk rond 11.30 uur dat de laatste deelnemer op weg kon en de inschrijvers een 
eerste bilan konden opmaken. 

Er waren zeker 1400 moto's vertrokken al dan niet met duo zodat er zo'n 2000 mensen op de baan waren. 
De mensen die op de aankomstplaats bezig waren de pakketten voor het avondmaal klaar te maken, 
kregen de raad over te schakelen op de hoogste versnelling. Bij de leveranciers werd nog vlug het een en 
ander bij besteld zodat er tegen 's avonds toch zo'n 8000 boterhammen belegd waren. 
 
Maar zoals we al zegden, was de hoofdmoot voor die dag zeker wél de rit. 
Het droge weer zorgde ervoor dat de polderwegen, die soms échte modderpoelen zijn, toch nog goed 
berijdbaar waren. De horecazaken en de controleposten langs het parcours deden gouden, zaken en 
overal stonden mensen de meute motorrijders toe te zwaaien. Soms zag je hier en daar wel mensen zich 
afvragen waarom hun zondagsrust op deze:manier verstoord werd. 
 
Op de controlepost Assenede was de patroon van de zaak er ,zelfs in geslaagd een parkeerverbod voor 
auto's af te, dwingen, zodat er enkel moto' s, op het dorpsplein konden parkeren. 
De dépannagedienst verzorgd door de organisatie en door Touring, had ook de handen vol met een 
vijftiental pannes. Deze werden allemaal probleemloos opgelost. 
Een Goldwing zijspancombinatie, die kort na de start in de gracht belandde, moest verder wel afzien van 
de rit, maar werd toch heel goed geholpen.  
Erger was het echter gesteld op km 75. Daar kwam een deelnemer in aanrijding met een wagen. Het 
slachtoffer werd met vrij zware verwondingen overgebracht naar het U.Z. Gent. Hij mocht er o.a. bezoek 
ontvangen van de organisatoren die hem een geschenk overhandigden en een spoedige genezing 
toewensten. We hopen hem volgend jaar weer té mogen ontmoeten en wensen hem nog eens het 
allerbeste. 



 
Het was ondertussen al half zeven s' avonds toen de meeste deelnemers aangekomen waren en men met 
de tombola kon beginnen. 
Naast talrijke waardevolle prijzen waren de hoofdvogels wel de bromfiets en het lederen racepak van 600 
cc kampioen Michael Paquet. Na het uitdelen van de prijzen vertrok het gros motorrijders huiswaarts, na 
afspraak te hebben gemaakt voor de herfstrit van volgend jaar op 30 oktober 1994. 
Van de opbrengst van deze dag ten voordele van de V.V.A. zal 300.000 frank overgedragen worden. 
Voor volgend jaar beloven de organisatoren opnieuw een mooie rit, maar tevens een vlottere inschrijving 
zodat iedereen op tijd kan vertrekken en aankomen. 

 
 

 

 

 

 

  



1994: 

 

Route: +/- 180km 
 
Moerzeke, Hamme, Elversele, Tielrode, Temse, Bazel, Kruibeke, Rupelmonde, Steendorp, 
Temse, Bornem, Oppuurs, Lippelo, Malderen, Steenhuffel, Peizegem, Opwijk, Mollem, Zellik, 
Asse, Bekkerzeel, Ternat, Wambeek, Lombeek, Affligem, Meldert, Moorsel, Herdersem, 
Hofstade, Aalst, Lede, Schoonaarde, Berlare, Zele, Hamme 
 

Deelnemers: 2000  Opbrengst: 200000 BEF 

Verslag: 
Na een aantal jaar stil gelegen te hebben werd de draad van de Herfstrit door De Hartrijders 
weer opgepikt in 1992. Voor de moedigen die erbij waren in '92, een onvergetelijke natte 
dag. Regenen nog eens regen waarbij de temperatuur nauwelijks 10 graden 
bedroeg. Toen waren er 400 inschrijvingen. Een jaar later zou het een overrompeling 
worden. Editie '93 verliep onder een stralende herfstzon bij een toch wel frisse temperatuur. 
Officieel waren er 2.000 ingeschreven maar het bleken er ongeveer een 500 tal meer te zijn 
daar er tijdens de route van elke deelnemer een foto werd gemaakt en er 2.400 kiekjes 
werden geschoten. De foto's waren aan de aankomst reeds ontwikkeld en te koop. Oorzaak 
van dit "zwartrijden" lag aan de organisatie van de inschrijvingsprocedure. Sommigen 
hebben bijna 2 uur aangeschoven om hun bijdrage aan de rit en aan de Vlaamse Vereniging 
Autisme te kunnen volbrengen. Maar wie had toen zo een stormloop verwacht? De 
organisatoren zeker niet. 

Wat viel er te verwachten in 94 ?? Herfstweer!! 's Morgens 06.00 pijpenstelen regenen met 
nog flinke wind erbovenop. Dé ingrediënten om veel motorrijders te doen afzien van hun 
deelname aan de rit of niet? Afwachten dus. 07.30: Bijeenkomst van de medewerkers aan 
café De Klok te Moerzeke. De eerste medewerkers vertrekken reeds met de motorfiets om 
de bepijling nog een ultieme maal te controleren en om eventueel te gevaarlijke stukken 
(modder en bladeren) door te geven. 08.00: De zenuwen zijn gespannen. Als er geen 600 
komen opdagen zijn we niet uit de kosten. Speculaties worden gemaakt, weddenschappen 
afgesloten over het aantal dat zal komen opdagen. 08.30: De eerste natte motorrijders 
komen toe. Een tiental Nederlanders zijn door de gietende regen naar Moerzeke gekomen. 
Fantastisch! Neen, geen cola en tien rietjes. Inschrijvingsformulieren, dat was het wat ze 
nodig hadden, ook een bakje warme koffie. Langzaam komen de motorrijders toe. 
Sommigen zijn nu al -doorweekt, anderen boffen dan weer over hun waterdicht pak welke 
ze de dag voordien nog gekocht hebben om er toch bij te zijn. Zij die er voor de eerste maal 
bijwaren vorig jaar vonden het jammer van het weer maar hadden een goede herinnering 
aan editie '93 en dit beetje nattigheid zou hen dit jaar niet tegenhouden. Zij die editie '92 
meegemaakt hebben vonden dat het nu niks is vergeleken met de bakken water die toen uit 



de lucht vielen. Een alom gehoorde vraag bij de inschrijving en op alle controleposten was 
dus: "Zijde gij al nat ?". Hier worden de handschoenen, botten, helmen en pakken op 
efficiënte wijze getest en kan menig motorrijder leren van een ander hoe je nu eigenlijk het 
best droog blijft. Thuis blijven' is een mogelijkheid maar mijns inziens was dit een foute 
beslissing. . 
Dit jaar hebben ze zich wel degelijk voorbereid op een massale opkomst en werden de 
inschrijvingspunten verdeeld over drie cafés met eventueel een vierde punt op de markt 
mocht het weer een beetje meezitten. De inschrijvingen verliepen nu perfect. In totaal 
werden 1180 motorrijd(st)ers en 318 duo's ingeschreven. De 170Km lange tocht kon 
beginnen. De bepijling was goed en de wegen waren zorgvuldig uitgekozen. Aan de 
controleposten was er soms een parkeerprobleem tot ergernis van enkele buurtbewoners. 

Ook een automobilist had het niet begrepen dat er voor zijn deur op een rustige zondag 
meer dan duizend motoren zouden langskomen. Hij blokkeerde toen de baan door er met 
zijn wagen dwars over te staan. Met de opmerking dat hij nu nog maar 8 motoren 
blokkeerde én dat er nog 500 achterkwamen én dat het dan wel eens uit de hand zou 
kunnen lopen heeft deze vierwielgebruiker dan maar zijn auto verplaatst. Overmacht heet 
dat. 

Het rijden zelf was best te doen in dit typisch Belgisch herfstweer. Het gashendel diende wel 
op veel plaatsen met de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden. Een slippertje van 
het achterwiel was anders onvermijdelijk. Ook de voorrem diende in deze omstandigheden 
met zorg gedoseerd te worden. Menig rijder die over ABS beschikt was nu toch wel tevreden 
over deze optie op zijn motorfiets. Enkele betreurenswaardige ongevallen hebben we toch 
moeten vaststellen. Vier motorrijders welke op elkaar ingereden zijn bij een iets te fors 
remmen van de kopman. Kettingbotsing dus met motoren, zonder veel lichamelijke schade 
maar wel met brokken. Een tweede ons bekend voorval was met lichte lichamelijke schade 
en betrof een aanrijding met een wagen. Motorrijden blijft een bezigheid waar de rijder 
dikwijls het slachtoffer is met de meeste letsel na een aanrijding. De pechdienst, verzorgd 
door Touring Wegenhulp, hebben een 30-tal interventies uitgevoerd gaande van platte 
banden tot een doorgeblazen koppakking (zwaan de kulas!). De gele BMW-rijders hebben 
hun diensten meer dan bewezen op deze dag. 

Aangekomen in Hamme werden de deelnemers voorzien van hun tombolabiljet en een heus 
lunchpakket. Iedereen vergaapte zich aan de videobeelden welke door drie medewerkers 
gefilmd waren en op een supergrote TV geprojecteerd werden. Alle videobeelden worden 
op latere datum nog gemonteerd en van deze herfstrit wordt een heuse videocassette 
gemaakt welke te koop zal aangeboden worden en een mooie herinnering moet zijn. U hoort 
er nog van. Ook de foto's welke door een ter plaatse aangerukte fotostudio ontwikkeld 
werden gingen vlot van de hand. De Vlaamse Vereniging voor Autisme had een infostand 
waar informatie te verkrijgen was betreffende autisme en waar men deze beweging ook 
financieel kon steunen. De MAG was zoals elk jaar ook van de partij. Na de tombola met als 
hoofdprijs een Honda Wallaroo (50cc),geschonken door Dholda en gewonnen door Tom 
Martens uit Nevele trok iedereen voldaan de regenkleding aan om onder de laatste regenbui 
van de dag zijn verhaal thuis nog eens over te doen en aan de thuisblijvers te laten weten 
dat ze wel degelijk ongelijk hadden. Voor de medewerkers begon het opruimen van de 
sporthal, iets wat verbazingwekkend vlot verliep. Het succes van de dag kon de pret van de 



Hartrijders niet bederven. De Herfstrit was weer een succes geworden ook al hadden ze 
waarschijnlijk voor de verkeerde weergod een kaars gebrand. Een snelle raming doet 
vermoeden dat een bedrag om en bij de 250.000,- Fr zal kunnen overgemaakt worden aan 
de VV A. Een bedrag dat met zeer veel zorg zal besteed worden binnen de werking van deze 
organisatie. Door allerlei besparingen hebben zij hun subsidies op een ernstige manier zien 
inkrimpen. Onze bijdrage houdt voor een deel de goede werking van de VV A overeind. De 
Hartrijders zijn vastbesloten om van deze Herfstrit een must te maken voor alle motorrijders 
die geen schrik hebben om na een rit doorweekt thuis te komen waarna de motorfiets aan 
een flinke poetsbeurt toe is. Plannen voor Herfstrit '95 liggen reeds klaar en waar er iets 
misgelopen is wordt eraan gewerkt. Wij zijn er in ieder geval volgend jaar weer bij op zondag 
29 oktober 1995 voor een nieuwe Herfstrit. En het weer... wie zaagt daar nu nog over? 't is 
herfst, de zomer is al lang voorbij. 

 

 

 

  



1995: 

 

Route: +/- 180km 
 
Moerzeke, Grembergen, Dendermonde, Oudegem, Lede, Impe, Vlekkem, Erondegem, 
Vlierzele, St-Lievens-Houtem, Balegem, Hundelgem, Velzeke, Roborst, Michelbeke, St-Maria-
Oudenhove, Nederbrakel, Everbeek, Vloesberg, Ronse, Nukerke, Etikhove, Schorisse, St-
Maria-Latem, Balegem, Scheldewindeke, Moortsele, Oosterzele, Westrem, Massemen, 
Serskamp, Schoonaarde, Berlare, Zele, Hamme 
 

Deelnemers: 4500  Opbrengst: 600000 BEF 

Verslag: 

Een fantastische dag uit jullie leven 
 
Zondagmorgen 6u.30: eindelijk loopt de wekker af. Een zacht muziekje maakt een einde aan 
de bijna slapeloze nacht. Stel je voor, ik heb deze nacht een herfstrit in de Pyreneeën 
meegemaakt en dat is nog wat anders dan in de Vlaamse Ardennen. Maar niet getalmd, 
kleren aan en wegwezen. Als ik om zeven uur aankom op Moes, tref ik Wim en even later 
Jan (zonder konijn) aan, die bijna dadelijk vertrekken op verkenningstocht. Ze geven hun 
BMW-kes goed de sporen. Zal dat wel goed aflopen? 
Ondertussen beginnen ook de andere medewerkers toe te komen terwijl de zon boven_ 
Kastel langzaam ontwaakt. Iedereen begint aan zijn taken van zodra hij voorzien is van het 
nodige materiaal. 
Een halfuurtje later zit de Herfstritkoorts er al goed in. De motorrijders komen in dichte 
drommen toe en iedereen wil als eerste ingeschreven worden. Om 9.30u hebben onze vijf 
inschrijvingstafels reeds duizend inschrijvingen verwerkt. Om 9.45u zijn we verplicht onze 
vierde inschrijvingspost (lees : café) in te schakelen. 
Vanaf dit ogenblik komt alles in een stroomversnelling terecht. Vanaf nu komen ook 
verschillende berichten binnen zoals de verdwijning van pijlen en het verzadigd zijn van de 
toegangswegen naar Moes. 
Ondertussen is VTM gearriveerd, en ze zullen proberen een reportage klaar te krijgen tegen 
het nieuws van 13.00u. 
Als Jan en Wim terugkomen, blijkt Wim de eerste pechvogel van de dag te zijn. De 
"Zwandekulas" van de BMW is niet meer zoals hij hoorde te zijn. 
De champetters, flikken en niet te vergeten onze eigen parkeerwachters hebben handen en 
voeten te kort om alles in goede banen te leiden. De bus van de Lijn doet er een half uur 
over om het Moese Dorpsplein over te steken. Omstreeks elf uur zijn alle 3.650 



inschrijvingskaarten alsook de duizend pins verkocht en zoals we al zo vaak gedaan hebben 
bij de vorige edities 
stelden we ons weer de vraag: "Hadden we niet ?" 
Inmiddels zijn de deelnemers (geen 3.650 maar een dikke 4.500 omdat er nu eenmaal te 
weinig inschrijvingskaarten voorhanden waren) op de baan voor een mooie rit van 180 Km 
die zich uitstrekt van Moerzeke-dorp tot sporthal De Wuiten, wij zelf echter doen daar 
slechts 3 Km over. 
De rust in de stadskern van Moes is langzamerhand teruggekeerd, maar in de sporthal is het 
"smeerfeest" reeds een tijdje aan de gang. Een vijftiental personen zijn druk in de weer om 
3.650 lunchpakketten klaar te maken. 
 
Zij verwerkten die dag: 
554 grote broden; 
3700 koffiekoeken; 
132 Kg hesp; 
140 Kg kaas; 
1500 liter koffie. 
Ook het klaar zetten van de tweeduizend stoelen en honderd tafels laat menige 
zweetdruppeltjes rollen. 
De telefoon staat roodgloeiend: enkele accidentjes, de nodige pannes en van de 
controleposten de vraag om versterking te sturen. Ook Tony en Jo zijn zeer druk in de weer 
om alle binnengekomen miljoenen, euh, honderdduizenden te tellen. 
Van de deelnemers die reeds toegekomen zijn horen we niets dan lof over de rit en de 
organisatie. Terwijl zij zich tegoed doen aan het stevige lunchpakket houdt men de sfeer erin 
met videobeelden die men dezelfde morgen gemaakt heeft ( onze beelden waren echter 
droog en niet de natte beelden van editie 194 zoals Kanaal 3 dat pleegde te doen ). 
Rond 19. OOu is voor iedereen het grote moment aangebroken. De VV A krijgt 650.000 bfr, 
de winnaars van de tombola krijgen hun prijzen en iedereen keert blij gezind huiswaarts. 
De hartrijd(st)ers beginnen aan het voorlaatste hoofdstuk, nl. het opruimen van de sporthal. 
Met een laatste verenigde krachtinspanning verloopt ook dat goed zodat we omstreeks 
21.30u samen konden genieten van een welverdiende pint. De Pascal moest natuurlijk dat 
feit vastleggen op de gevoelige plaat (lees: video) om alzo bewijsmateriaal te verzamelen om 
samen meteen ander lid het filmpje te .herwerken, voorzien van de nodige grappige teksten 
zodanig dat wij weer een lachfilmpje hebben. 
Nogmaals hartelijk dank aan alle leden en medewerkers die zorgden voor deze vierde 
geslaagde editie en nu op naar de jubileumeditie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1996: 

 

Route: +/- 180km 
 
Moerzeke, Dendermonde, Lebbeke, Heizijde, Baardegem, Meldert, Affligem, Hekelgem, 
Essene, Ternat, Lombeek, Wambeek, Borchtlombeek, strijtem, Gooik, Gaasbeek, 
Vlezenbeek, St-Laureins-Berchem, Elingen, St-Pieters-Leeuw, Breedhout, Bellingen, 
Pepingen, Boogaarden, Heikruis, Herfelingen, Herne, Vollezele, waarbeke, Nieuwenhove, 
Zandbergen, Grimminge, Idegem, St-Antelinks, St-Lievens-Esse, Woubrechtegem, Aaigem, 
Ottergem, Erpe-Mere, Erondegem, Impe, Smetlede, Serskamp, Wichelen, Berlare, Zele, 
Hamme 
 

Deelnemers: 3800  Opbrengst: 600000 BEF 

Verslag: 
Voor de vijfde maai ontwaken we die laatste zondagmorgen van oktober uit een onrustige 
slaap. Het eerste wat mij opvalt is dat het buiten droog is. Dat geeft direct moed want de 
weerberichten voor vandaag zijn niet zo rooskleurig. Als ik aankom te Moerzeke merk ik in 
het Oosten dat ook de zon moeite heeft om op te staan. Op het dorpsplein is het nog vredig 
stil, maar iets in mij zegt dat die situatie nog zal veranderen. 

Stilaan komen de medewerkers De Klok binnenvallen. Ondanks de uurverandering heeft 
iedereen er blijkbaar zin in. Rond 08.00 uur hebben de medewerkers hun materiaal 
afgehaald en kunnen we aan de slag. 

Op het dorpsplein staan reeds een 100-tal motoren. Alhoewel de inschrijvingen pas zouden 
starten om 08.30 uur zien we ons genoodzaakt een kwartier vroeger te starten. Iedereen is 
vandaag blijkbaar vroeg uit de veren want om 09.00 uur draaien we in de hoogste 
versnelling. We hebben al vlug door dat de vijfde Herfstrit weeral een succes wordt. Van de 
verkeerschaos van vorig jaar is er nu niets te merken. Ons verkeersplan en de samenwerking 
met politie en rijkswacht doen het blijkbaar goed. Ook is er veel belangstelling van de pers, 
de journalisten krijgen de nodige uitleg en er wordt een reportage voor Kanaal 3 
opgenomen. 

Alhoewel het nu al zachtjes beginnen regenen is lijkt iedereen zeer tevreden. Aan de 
telefoon blijft het rustig. Hier en daar een valpartij en een paar defecten, maar alles wordt 
opgelost. Op het dorpsplein doen de herbergiers gouden zaken en zo te zien zijn heel wat 
niet-motorrijders naar het dorpsplein afgezakt om een kijkje te komen nemen. Rond 12.00 



uur worden de inschrijvingen afgesloten en kan er begonnen worden met het tellen van het 
geld. 

Om 13.00 uur verlaat ik het dorp richting sporthal en keert de rust in Moes terug. In de 
sporthal hebben ze ondertussen ook niet stil gezeten. Er liggen reeds heel wat boterhammen 
op hongerige magen te wachten en de koffieketels staan reeds te dampen. De eerste foto's 
van de deelnemers zijn klaar en worden uitgehangen. Rond 14.00 uur zijn reeds heel wat 
deelnemers aangekomen en heerst er in de sporthal een leuke sfeer. 

Ook blijken de meeste vol lof te zijn voor onze organisatie. Rond 18.30 uur zijn de laatste 
binnen 
Nu kunnen we beginnen met de prijsuitreiking. Tot onze grote vreugde is de winnares van de 
hoofdprijs nog aanwezig in de zaal en kunnen we haar de sleutels van de Honda SFX 
overhandigen. 

Na de prijsuitreiking is er de gebruikelijke leegloop en kunnen we beginnen opkuisen. Vele 
handen maken licht werk, zodat we na een uurtje kunnen genieten van ons succes. 

Op naar onze zesde editie die wat mij betreft zeker weer een grandioos succes wordt. Om te 
besluiten zou ik nogmaals iedereen willen bedanken voor de vrijwillige medewerking en de 
hoop uitspreken dat jullie voor de zesde Herfstrit weer allen jullie steentje zullen bijdragen. 
Na het rekenwerk konden we een bedrag van 600.000 Bef overhandigen aan de Vlaamse 
Vereniging Autisme. 



 

 

 

 

 



 

1997: 

 

Route: +/- 180km 
 
Moerzeke, Hamme, Elversele, St-Niklaas, Temse, Haasdonk, Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, 
Melsele, Kallo, Verrebroek, Doel; Nieuw-Namen, Kieldrecht, Meerdonk, St-Gillis-Waas, 
Kemzeke, Heikant, Koewacht, Moerbeke, Eksaarde, Daknam,, Lokeren, Waasmunster, 
Hamme 
 

Deelnemers: 5000  Opbrengst: 1000000 BEF 

Verslag: 
Reeds de ganse week waren alle weermannen het erover eens, zondag 26 oktober zou een 
droge dag worden met flink wat zon. Dat kwam ook overeen met onze statistieken want na 
een jaar met regen en wind komt er steeds een jaar met zon en/of zachte temperaturen. 

De zondagmorgen was iedereen vroeg uit de veren (dankzij het winteruur waren sommigen 
heeeeel vroeg) en na de briefing begon iedereen aan zijn taak. De ochtendnevel en mist 
waren nog niet helemaal opgetrokken of er was reeds heel wat beweging in het anders zo 
stille Moerzeke. 

Om half tien was het tijd om een eerste telling te doen en wat bleek, aan de zes 
inschrijvingstafels samen hadden ze al 1.300 deelnemers ingeschreven. In de wetenschap 
dat het drukste moment nog moest komen hadden we reeds een stil vermoeden van wat 
ons nog te wachten stond. Om half elf zaten we stilaan aan 3.500 deelnemers. Deze cijfers 
werden telkens zo vlug mogelijk naar de keuken doorgegeven zodat men daar kon beginnen 
smeren en beleggen. 

Bij het afsluiten van de inschrijvingen hadden we het record van 4.968 inschrijvingen bereikt. 
Van deze deelnemers schreven er zich ongeveer 1.200 in als duo of trio. Tonyen Jo konden 
beginnen met centjes tellen en beloofden ons zo vlug mogelijk een idee te geven van de 
opbrengst. 

Toen ik omstreeks 13.00 uur Moerzeke verliet hing er terug de vredige rust die we hier 
gewoon zijn. Ondertussen begon er in de sporthal ook leven te komen. Enkele deelnemers 
waren al aangekomen. Traditiegetrouw waren alle deelnemers het weer roerend eens, de rit 
was prachtig, maar ja dat wisten wij al langer. 



Al vlug bleek dat de verkoop van onze sweaters, rood-books en video's weer een denderend 
succes was. Op het einde van de avond waren onze "verkoopsters" zo goed als uitverkocht. 
Ook de bedrijvigheid in de keuken was niet te onderschatten, de 30 vrijwilligers zouden 
5.000 lunchpakketten klaarmaken. Hiervoor beschikten ze over 5.000 koffiekoeken, 690 
broden, 16 gekookte hespen (170 Kg), 210 Kg kaas en 50 Kg boter. Jean-Pierre, die pechvogel 
die den Johny verving, toverde 30 Kg koffie om in ettelijke bakjes vrouwentroost. 

Terwijl de deelnemers gezellig zaten te babbelen konden ze ook terug genieten van de 
videobeelden die in de voormiddag in Moerzeke en op het parcours gefilmd waren. Rond 
half zeven konden we beginnen aan de finale, na de overhandiging van de cheque aan de 
voorzitster van de VV A konden we met de hulp van Marijn De Valck overgaan tot de 
trekking van de tombola. We konden 40 waardevolle prijzen uitdelen en tot ons groot plezier 
waren de winnaars van de twee hoofdprijzen nog aanwezig in de zaal. Deelnemer Dirk De 
Witte uit Hamme liet zijn Harley achter en reed met de Honda Sky naar huis. 

Naar aloude gewoonte was er na de trekking de vlucht naar Egypte en konden wij aan ons 
laatste wapenfeit van de dag beginnen, namelijk het opkuisen van de zaal. In een mum van 
tijd was alles opgeruimd en zochten we de bar op voor een welverdiende pint. 

Na de sporthal trokken we met z'n allen nog eens naar De Klok waar we een prachtige dag 
afsloten en tenslotte trok ik met een onbeschrijflijk gelukkig gevoel naar huis waar ik als een 
blok in slaap viel en droomde van Herfstrit 1998. 

HERFSTRIT 1997 poëtisch bekeken: 
Elk seizoen heeft zijn kleur en plezier 

winter, lente, zomer, herfst, mens en dier 
waarom zouden wij ons zorgen maken? 

er zijn in het leven toch zoveel mooie zaken 
maar toch leven wij allemaal maar één moment 

niemand uit onze omgeving die dat niet kent. 

De voorbereiding was leuk en prachtig 
op die kronkwegen voelden wij ons oppermachtig 

toch bleef in ons achterhoofd een donkere plek 
met bieten, rapen en slecht weder worden wij allen gek 

KMI, Frank De Boosere of Armand Pien 
jongens help ons, laat de zon toch zien 

Frisjes, maar niet te koud en een heldere lucht 
pas acht uur dertig, wij slaakten onze eerste zucht 

jongens opgelet, dit wordt trillen en beven 
geen succes, maar zeker en vast een suczeven  

zij kwamen eraan met hopen, trossen een ware meute 
voor sympathisanten, maar zeker voor ons, een echte leute 

Groene, rode, zwarte, mooie, lelijke, er waren er van alle ras 
in stilte durfden we al denken, vanavond wordt het een dikke kas 

motoren in overvloed, parking zeker niet te veel  



medewerkers zagen alle kleuren, van blauw over rood naar geel 
geen enkel hulpje werd geweigerd of geweerd 

daarom liep alles van een leien dakje en gesmeerd 

Wij mogen toch wel zeggen, wij zijn echte krakken 
één ding doen we zeker niet, de moed laten zakken 

van allen die weten waarom wij dit doen 
en van alle anderen, een dikke en warme zoen 

zij die wij hiermee plezieren en helpen  
zullen nooit onze moed en kracht kunnen stelpen 

Wij zullen ons nooit niet afvragen: waarom? 
uit liefde, plezier, idealisme, 't is gelijk, juist daarom! 
personen aanwijzen of namen noemen is overbodig 

364 dagen weten wij, die ene andere dag zijn wij er nodig 
dan mag er gelijk wat om ons heen gebeuren 
geen enkel van ons die mag klagen of zeuren 

Voor mij en voor ons allen kan dit jaar niet meer stuk  
want die 26ste oktober was er een van intens en diep geluk. 

Jean-Pierre Den Bakker 

 

 

 

 

 

Een deel van de medewerkers poseren na hun zware taak. 

 



 

De verkenners op pad . 

 

 

 

 

 

 

 



1998: 

 

Route: +/- 180km 
 
Moerzeke, Hamme, Elversele, St-Niklaas, Belsele, Sinaai, Klein Sinaai, Moerbeke, 
Wachtebeke, Overslag, Sas-van -Gent, Assenede, Boekhoute, Kaprijke, St-Laureins, Adegem, 
Kesselare, Aalter, Zomergem, Hansbeke, Nevele, St-Martens-Leerne, Deurle, Nazareth, Eke, 
Semmerzake, Baaigem, Munte, Scheldewindeke, Westrem, Massemen, Schoonaarde, 
Berlare, Zele, Hamme 
 

Deelnemers: 4000  Opbrengst: 600000 BEF 

Verslag: 
Er was weeral eens het laatste weekend van oktober. 
Er was weeral een weersvoorspelling waar we niet veel goeds in zagen. 
Er waren weer heel wat kandidaat deelnemers die met domme vragen afkwamen. 
Er waren op zondagmorgen weer veel vroege vogels. Bij die vogels hoorden natuurlijk eieren 
en aangezien er ook varkens rondliepen gaf dat spek met eieren. 
Er waren meer deelnemers dan wij hadden durven dromen. 
Er was op zondagmorgen een feestelijk zonnetje dat scheen boven Moes. 
Er was een bandje dat gezellig rockte op de kiosk. 
Er was na de middag een Atlantische depressie die roet in het eten kwam gooien. 
Er waren dus veel deelnemers die kletsnat aan de aankomst verschenen. 
Er was voldoende warme koffie en de boterhammen waren gesmeerd met Simsons boter. 
Er waren er een paar die op hun kl n gestuikt waren. 
Er was zelfs een dom blondje met een hersenschudding. 
Er waren verder niets dan positieve reacties. 
Er waren er 49 die met een mooie prijs naar huis gingen. 
Er was de VVA. die een cheque van van 600.000 frank kreeg. 
Er waren meer dan 150 medewerkers die een goei pint dronken op de goeie afloop. 
Er was een secretaris die heel content was en sprak" Yes ,we hebben het weer geflikt". 



 

 

 

  



1999: 

 

Route: +/- 180km 
 
Moerzeke, Dendermonde, Lebbeke, Baardegem, Meldert, Hekelgem, Essene, Affligem, 
Wambeek, Borchtlombeek, Strijtem, Gooik, Pepingen, Lembeek, Tubize, Oisquerq, Ittre, 
Ronquires, Braine le Compte, Rebecq, Bierghes, Edingen, Tollembeek, Herne, Galmaarden, 
Waarbeke, Zandbergen, Smeerebbe, Aspelare, Aaigem, Heldergem, Burst, Borsbeke, 
Bavegem, Ordegem, Wetteren, Schellebelle, Schoonaarde, Berlare, Zele, Hamme 
 

Deelnemers: 7000  Opbrengst: 1400000 BEF 

Verslag: 

Een goed evenement begint met een gepaste reclamecampagne. Aangezien wij toch mogen 
zeggen dat onze Herfstrit tot de betere evenementen behoort, nemen we onze 
reclamecampagne dus ook zeer professioneel op.. Naast de persoonlijke uitnodigingen aan 
de deelnemers van vorig jaar, de 500 affiches, de duizenden strooibiljetten en het 
aankondigen in de diverse motortijdschriften, kregen we ook een steuntje van de nationale 
pers. Het item over de deelname van politie en rijkswacht met dienstmotor, kreeg zowel op 
radio, televisie en kranten de nodige aandacht. 

Na verschillende problemen met de route en de controleposten, duurde het toch nog tot 
vrijdagavond 29 oktober vooraleer we zeker waren dat alles in orde was. De bepijling verliep 
zo goed als vlekkeloos. Er was heel wat belangstelling op de briefing en na een laatste 
controle op zaterdagmiddag was 
's avonds iedereen op post om de zaal klaar te zetten. 
De weersvoorspelling was positief en wij waren er klaar voor. In de wetenschap dat de 
onpare jaren telkens als topper in onze boeken staan beschreven, kropen we de 
zaterdagnacht voor enkele uurtjes onder de wol. 

Op zondagmorgen in de vroegte vielen er links en rechts nog enkele druppeltjes. Toen het 
klaar begon te worden deed het gezegde IJ na regen komt zonneschijn" zijn werk. Het door 
een vroege Sint opgediende ontbijt, viel in goede smaak en de dioxinevrije eieren gaven aan 
alle medewerkers de nodige energie. 

Met de eerste zonnestralen kwamen ook de eerste deelnemers toe. In een mum van tijd 
stroomde gans het dorpsplein vol. Toen ik na de eerste telling om 9 uur reeds 1114 
inschrijvingen telde, voelde ik al aan mijn kleine teen dat er vandaag records zouden 
gebroken worden. 



Ondanks de drukte was er weer echt ambiance op Moesdorp. Aan alle inschrijvingsposten 
was het aanschuiven geblazen. De zon en de zachte temperatuur deden hun best om 
iedereen het goede humeur te laten behouden. Toen uiteindelijk onze laatste 
inschrijvingspost gesloten werd, was het al een stuk na twaalven en noteerden we exact 
6798 deelnemers. De mensen in de keuken waren al enkele uren in de hoogste versnelling 
aan het werk. Ze zouden die dag zo'n zesduizend lunchpakketten klaarmaken. 

Van alle ingeschrevenen zouden er uiteindelijk 5708 de rit volledig uitrijden en nadien de 
sporthal bezoeken. Aangezien er in de sporthal steeds een beweging van komen en gaan 
was, konden we de deelnemers goed bedienen. De reacties die we kregen, waren meestal 
vrij positief en iedereen was tevreden dat hij z'n steentje had bijgedragen om de WA te 
steunen. 

Zoals elk jaar viel de tombola wat later dan voorzien maar toen we om 19.40 uur dan toch 
van wal staken, konden we onder daverend applaus de cheque van 1,3 miljoen aan de V.v.A. 
overhandigen. Later op de avond konden we dat bedrag zelfs nog optrekken tot 1,4 miljoen. 
Iets minder leuk was het feit dat geen enkele winnaar aanwezig was in de zaal en we dus 
iedereen moesten verwittigen. 
De winnaar van de hoofdprijs was een dame uit Maldegem die zich in het dagelijks leven 
verplaatst op een Fire-Blade. 

Zoals te verwachten verliep de opkuis van de sporthal heel vlot, vlug en zonder problemen. 
Natuurlijk kon een lekkere pint niet ontbreken na deze zware dag en aangezien het heel 
zwaar was, volgde er nog één en nog één en.... 

Het spreekt vanzelf dat ik langs deze weg nogmaals iedereen van harte wil bedanken om 
mee te werken aan dit succes. Dit record nog eens 
breken zal moeilijk worden maar toch kunnen we met zijn allen altijd proberen om het nog 
een ietsje beter te doen. 



 

 

sfeer op het dorpsplein te Moerzeke 

 

 

 

 



 

de hoofdprijs van de tombola 

 

 

De Herfstrit, hoe pakken we het fileprobleem aan. 



 

 

Aan de aankomst te Hamme. 

 



 

 


