Stefaan Lauwaert wordt nieuwe voorzitter VBCR
Tijdens de Algemene vergadering van 15 maart van Cycling Vlaanderen, die plaatsvond in Nazareth, werd
Stefaan Lauwaert aangesteld als nieuwe voorzitter van het Vlaams Beheerscomité Recreatiesport. Stefaan
Lauwaert uit Herzele leidt al vier jaar de Provinciale Commissie in Oost-Vlaanderen. Hij zal het nieuwe
mandaat combineren met het Oost-Vlaams Voorzitterschap.

Antoine De Borchgrave eindigt zijn mandaat als
voorzitter van het Vlaams Beheerscomité voor
Recreatiesport wegens de leeftijdsgrens. Hij geeft
de fakkel door aan een andere Oost-Vlaming.
Antoine De Borchgrave begon zijn rijk gevulde
loopbaan bij de “Wielerbond” in 1956, 62 jaar
geleden. In 1969 werd hij voor de provinciale
overwinning in de wintersporten beloond door
een bevordering tot nationaal wegkapitein bij de
Koninklijke Belgische Wielrijdersbond.
Twintig jaar lang reed hij met die gele trui als
baankapitein op kop van de pelotons en vanaf
halverwege de jaren zeventig zetelde hij in diverse
nationale commissies.
In 1982 werd Antoine verkozen tot lid van het
provinciaal hoofdbestuur in Oost-Vlaanderen, om
dan in 1990 secretaris te worden van de
Provinciale Commissie voor Rijwieltoerisme. In die
tijd werd de voorzitter van die commissie nog
aangesproken als “Afgevaardigde Generaal”.
Antoine bleef voorzitter van de commissie van
1992 tot 2006. In die periode werd hij ook lid van
de Nationale Commissie voor Rijwieltoerisme.

Bij de splitsing van de Koninklijke Belgische
Wielrijdersbond in 2002 werd hij bij Wielerbond
Vlaanderen voorzitter van de Vlaamse Commissie
voor Recreatiesport en zetelde hij tot begin 2013
in het dagelijks bestuur van de wielerbond. Om
het verhaal van zijn leven compleet te maken: in
2008 werd Antoine De Borchgrave ook aangesteld
als voorzitter-coördinator recreatiesport bij
Belgian Cycling. Ondertussen was hij vanaf 1975
ook 30 jaar lang onderbroken voorzitter van WSC
Merelbeke!
Een meer dan rijk gevuld fietsverleden als je
bedenkt dat Antoine ook nog eens vele honderden
kilometers aflegde in Europa en de vier andere
continenten.

De Wielerbond, het wielertoerisme,
wielersport: het is en het blijft zijn leven.

de

Ook na 15 maart blijft Antoine als vrijwillig
medewerker betrokken bij de werking van Cycling
Vlaanderen, zowel op het vlak van de recrea,
alsook de logistieke coördinatie van de
pistemeetings en andere evenementen in het
Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx.
Hij staat ook verder in voor de coördinatie van de
nationale organisaties (BCH, BCCH, BVTTH, LM
Classics en laureaatschap, Interlandtrofee).
Bedankt Antoine voor de vele uren die je in het
recreatieve wielrennen stopte.

