
Wielerwedstrijd dreigt parcours te 

moeten omgooien voor 

Tomorrowland: “We wilden net uit 

het vaarwater van het festival 

blijven” 

AARTSELAAR/BOOMDe mogelijke nieuwe data van Tomorrowland zijn 

een flinke streep door de rekening van de organisatoren van de 

Aartselaarse wielerwedstrijd GP Beerens, die ook begin september 

op de planning staat. Zij hadden een parcours uitgestippeld 

doorheen het recreatiedomein De Schorre, maar dreigen dat nu te 

moeten omgooien voor het dancefestival. “We hadden net deze 

datum gekozen om uit het vaarwater van Tomorrowland te blijven”, 

klinkt het. 
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Het is niet dat ze niet de eerste waren. De organisatoren van de GP 

Beerens hadden hun datum voor hun vijfde editie al sinds begin dit jaar 

vastgelegd: zondag 5 september 2021. “Ironisch genoeg hebben we die 

datum juist geprikt om ver genoeg uit het vaarwater van Tomorrowland te 

blijven”, zegt organisator Staf Van Mensel (64). “In samenspraak met De 

Schorre waren we overeengekomen om een deel van het parcours door het 

provinciaal recreatiedomein te laten lopen. Dus we wilden er absoluut zeker 

van zijn dat het festival (dat traditioneel de laatste twee weekends van juli 

plaatsvindt, red.) daartegen volledig opgekraamd zou zijn. Maar nu komen 

ze met zoiets af.” (zucht) 

Nieuw parcours 

Zekerheid over de nieuwe data van Tomorrowland is er op dit moment nog 

niet. Het is slechts “een van de mogelijke pistes”, volgens het festival. Maar 

Van Mensel is nuchter: “Over drie weken zullen we uitsluitsel krijgen, maar 

ik denk dat de kans heel groot is dat de nieuwe data zullen doorgaan. Dan 

zullen wij als ‘klein koerske’ moeten wijken en een nieuw traject moeten 

uittekenen. Dat zal ons wel lukken: als we door het centrum van Reet 

mogen rijden, hebben we al een nieuw parcours op het oog dat we kunnen 

gebruiken. Maar het liefst zouden we natuurlijk door De Schorre fietsen. Dat 

zou ongetwijfeld een meerwaarde zijn.” 

We hebben de goedkeuringen binnen, de 
seingevers liggen vast, het parcours is 
uitgestippeld en we hebben een promofilm-
pje laten maken om sponsors aan te 
trekken. Nu dreigen we opeens alles te 
moeten omgooien 

Staf Van Mensel 

175 rensters 



Zo’n ‘klein koerske’ is de GP Beerens nochtans niet. De wedstrijd is pas 

aan zijn vijfde editie toe, maar de belangstelling neemt ieder jaar 

zienderogen toe. “Voor deze editie hebben we 175 nationale en 

internationale rensters aan de start. Bovendien maken we voor het eerst 

deel uit van de Lotto Cycling Cup, een regelmatigheidscriterium voor 

dameswedstrijden op internationaal niveau. We hebben de ambitie om 

ieder jaar te groeien, maar als je dan wordt geconfronteerd met dit soort 

struikelblokken, dan zakt de moed je wel even in de schoenen.” 

Promofilmpje 

“We zijn al een jaar aan het voorbereiden aan onze wedstrijd”, vervolgt Van 

Mensel. “We hebben de goedkeuringen binnen, de seingevers liggen vast, 

het parcours is uitgestippeld en we hebben een promofilmpje laten maken 

om sponsors aan te trekken. Nu dreigen we opeens alles te moeten 

omgooien. Maar goed, ik probeer positief te blijven: sowieso zullen we ons 

100 procent blijven inzetten om op 5 september met een mooie wedstrijd te 

kunnen komen. We geven niet op en zullen indien nodig het parcours 

aanpassen. Problemen zijn er nu eenmaal om opgelost te geraken.” 

 


