
Geert Lammens fietst 50.000 kilometer 

bijeen 

WICHELEN - Met een naar zijn normen 'bescheiden 

rit' van slechts 102 kilometer heeft extreem 

wielertoerist Geert Lammens zijn huzarenstukje 

voltooid. Hij haalde de kaap van 50.000 

fietskilometers. In één jaar, welteverstaan.  

Op wielertoerist.be, een soort Facebook voor 

randonneurs, had Geert - alias Jefke 06 - 

aangekondigd dat zijn fietscomputertje 50.000 

kilometer zou aanduiden. Liefst 65 collega-fietsers 

vergezelden hem tijdens een gezapig tochtje langs de 

Scheldeboorden van Schellebelle tot Temse en terug. 

 

'Ik heb me verdorie misrekend, ik heb in totaal 

50.005 kilometer gereden', lacht Geert. 'Bon, ik ben 

trots dat ik het gehaald heb, tijd voor een trappist. Het 

was een waanzinnig doel en het is vaak moeilijk 

geweest. Hoe vaak heb ik mezelf niet afgevraagd als 

ik weer aan een rit van 400 kilometer begon: 'Geert, 

waar ben je in godsnaam mee bezig!' Maar na een 

kwartier was ik dat alweer vergeten. Want ik moest altijd maar fietsen en dat maakte het 

mentaal zwaar. Fysiek heb ik het nooit lastig gehad. Zonder vitamines, laat staan doping, 

zonder doktersbegeleiding, zonder uitgebalanceerd dieet: ik heb naar mijn lichaam geluisterd. 

Ik ben geen enkele keer ziek geweest. Dat, samen met het feit dat ik gescheiden ben, het heel 

goed weer is geweest en ik dit jaar door de crisis vaak economisch werkloos ben geweest (hij 

werkt als teambegeleider bij Volvo Trucks Gent, nvdr.), heeft ervoor gezorgd dat ik deze 

prestatie kon leveren. Ik heb mijn twee dochters wel beloofd dat ze volgend jaar meer op papa 

mogen rekenen. Fietsen zal ik blijven doen. En veel ook, maar niet zo extreem als dit jaar. Al 

ga ik er misschien ooit nog eens voor.' 

 

Hij vertrekt straks op skivakantie. Met de bus.  

 

'Maar de fiets gaat niet voorgoed op stal', zegt hij. 'Ik reed dit jaar veertien keer naar de 

brouwerij van Westvleteren, op 31 december staat de vijftiende tocht gepland. De mooiste rit? 

De 'echte' ronde van Frankrijk: in één maand langs de grenzen Frankrijk rondrijden, 5.000 

kilometer en 52 cols. Zwaar, maar onvergetelijk. Ik rijd ze volgend jaar weer.'  

 

 

 

 

Geert Lammens (rechts) werd tijdens 

zijn laatste fietsrit vergezeld door 

wielercollega's en collega's van Volvo 

Trucks. Peter Dirix 
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