DE KONINKLIJKE WIELERCLUB SPORT EN STEUN DE SPORTVRIENDEN BRUSTEM-ST TRUIDEN
HISTORIEK SINDS HET ONTSTAAN IN 1950.
Wielerclub Sport en Steun werd opgericht op 25 april 1950 op het Singelplein in Brustem in het
volkscafé “Bij Dora” , dat het eerste clublokaal werd en Emiel Schoofs werd de eerste voorzitter.
Jaarlijks werd bij gelegenheid van de kermis een plaatselijke koers ingericht.
In 1976 werd het lokaal overgebracht naar café De Drie Gezusters, dat andere volkscafé van het
dorp, bij Valère Benaets en Mariette Schoofs. Daar is nu nog steeds het clublokaal van de wielerclub,
bij de nieuwe uitbaters An en Jean Pierre Loix.
In 1977 wordt Gilbert Gielen dan voorzitter van de club.
Tijdens de beginjaren van de wielerclub, vanaf 1950 probeerden in Brustem verschillende jonge
mannen het te maken als renner, zoals achtereenvolgend Herman Vanmechelen,Robert Hubar (die
het tot de categorie der onafhankelijken bracht, Jean Driesmans, Felix Loix, Albert Beys, Octaaf
Dusart, Gilbert Brans, Benny Deglin en de gebroeders Jos, Gilbert en Robert Lindebrings.
Een kantelmoment bij de wielerclub komt er als de grote bezieler secretaris Fons Bels dient af te
haken wegens gezondheidsredenen, en weg was de gedrevenheid bij de vereniging.
Na 10 jaar, in 1987 geeft het volledige toenmalige bestuur er de brui aan en voorzitter Gilbert Gielen
verkoopt het stamnummer aan enkele wielerliefhebbers met Jean Pierre Loix en Georges Leenen op
kop. Zij zorgen voor de eerste sponsoring, samen met de lokaalhouder Valère Benaets.
Jean Pierre Loix wordt de nieuwe voorzitter, Georges Leenen is secretaris, en Robert Feucht is
penningmeester. Een nieuwe enthousiaste generatie is opgestaan en het wielrennen zit weerom in
de lift in Brustem. Er worden terug jaarlijks meerdere koersen georganiseerd. Om de kosten helpen
te dekken wordt er in 1990, volledig in eigen regie, voor de eerste maal een mosselsouper
georganiseerd en dit werd vorig jaar al voor de 25ste keer succesvol ingericht.
Een nieuwe lichting Brustemse jongeren waagt vanaf 1980 zijn kans als wielrenner, zoals Michel
Mathijs, Raf Leenen, Tom en Frank Loix, Kurt Feucht, Kjelle Dirix, Sigi Feucht, Steven Kindermans,
Glen Wouters, Glenn Thijs, en Laura Loix als eerste vrouwelijke renner.
Eind 1995 komt het tot een fusie tussen de Brustemse wielerclub Sport en Steun en de wielerclub De
Sportvrienden St Truiden van Edgard Degros, waarbij het Brustemse stamnummer bij de wielerbond
behouden blijft. De Ronde van Limburg voor beroepsrenners kon immers niet meer ingericht
worden bij gebrek aan voldoende interesse en fondsen in St Truiden. En ook voor Brustem was een
profwedstrijd te hoog gegrepen en hield men het bij jeugdwedstrijden zoals nieuwelingen, juniors en
liefhebbers.
Vanaf 1996 worden de omlijstingswedstrijden van de Ronde van Limburg in Brustem ingericht, te
weten de Haspengouwse Dageraad voor juniores ; de Omloop van Haspengouw voor elite zonder
contract en beloften en de afwachtingswedstrijd voor nieuwelingen. Deze koersen worden op
individuele basis georganiseerd, zodat iedereen kan deelnemen en ze worden telkens georganiseerd
op de eerste Belgische koerszondag van het jaar en kunnen steeds weer rekenen op heel veel
belangstelling zowel van renners als van toeschouwers.

Bekende namen op het podium in het recente verleden zijn o.a. Tom Boonen, Kevin Hulsmans,
Jurgen Vangoolen, Gert Steegmans, Tim Wellens, Dries Hollanders, en Nathan Van Hooydonck.
Ook Philippe Gilbert reed zijn allereerste wedstrijd in Brustem bij de nieuwelingen.
In 1997, na 10 jaar wordt Jean Pierre Loix als voorzitter opgevolgd door Pierre Volont en 10 jaar later,
in 2007, wordt fietshandelaar Jos Loix de nieuwe voorzitter.
Eind 2015 krijgt de club een volledig nieuwe structuur en wordt de wielerclub omgevormd tot vzw.
Pierre-Jozef Daenen is de voorzitter van de vereniging, Robert Lejeune is secretaris, Christiane Hayen
is penningmeester en Robert Feucht is ondervoorzitter-koersdirecteur. Mede dank zij haar trouwe
sponsors en ondanks de steeds stijgende inrichtingskosten, slaagt de club er in om toch weer ieder
jaar een mooi wielerprogramma op de touw te zetten. Doorheen de jaren heeft de Brustemse
wielerclub trouwens een zeer goede reputatie opgebouwd qua organisatie en parkoers.
Tijdens de Omloop van Haspengouw anno 2018 krijgt de club te maken met een serieuze
schadeclaim van een gevallen renner, waarbij in eerste instantie de verzekering van de wielerbond
meent ons aansprakelijk te moeten stellen ofschoon hiertoe geen enkele valabele reden was.
Hier bovenop werd de club zwaar in de steek gelaten door de Limburgse afdeling van Cycling
Vlaanderen. Men verwaardigde zich zelfs niet van ons van antwoord te dienen op onze vraag om
hulp bij dit schadegeval en pas na weken aandringen liet men ons weten van “in deze zaak geen
standpunt in te nemen”. Via de hulp van mensen binnen de Vlaams-Brabantse afdeling van Cycling
Vlaanderen kon deze zaak uiteindelijk toch door de verzekering geregeld worden.
Het bestuur van de Brustemse wielerclub tilde zeer zwaar aan deze zaak en als gevolg ervan nam drie
vierde van dit bestuur ontslag. Met name voorzitter Pierre-Jozef Daenen, ondervoorzitter Robert
Feucht en secretaris Robert Lejeune dienden hun ontslag in. Enkel penningmeester Christiane Hayen
bleef op post en er werd een nieuw bestuur verkozen met lokaalhouder Jean Pierre Loix als nieuwe
voorzitter.
De club is nu zinnens van herop te starten op een lager echelon en enkel wedstrijden te organiseren
op een plaatselijk parcours, de zogeheten kermiskoersen.

