De RA Liga vzw aanwezig op de 12 uur fietsen in Zolder.
Zaterdag 18 juni 2022 was het weer zover. Om 10 uur werd de start gegeven voor een
nieuwe editie van het Fietsevent de 12 uren van Zolder. 13 ploegen
van 4, 5 à 6 deelnemers deden dit ter ondersteuning van de RA Liga
vzw. 12 uur werd er, non stop, gefietst.
Met een grote ploeg van vrijwilligers werd
al de vrijdagavond aan de opbouw
begonnen. Vier pitboxen had de RA Liga ter
beschikking: 2 boxen werden als foyer
gebruikt en 2 boxen als rust- en verzorgingsplaats voor onze
deelnemers.

In de volgende reportages willen wij nader ingaan op dit groot fietsevent waar wij dankzij
de inzet van veel vrijwilligers en deelnemers
een unieke dag van konden maken.

Onze kleine heldinnen.
Deze drie dames dragen ons oneindig respect en willen wij hier in het zonnetje zetten.
Katia, Valerie en Mieke.
Alle drie zijn zij RA patiënten en alle drie maken zij deel uit van een wielerploeg en
fietsten zij mee de 12 uren van Zolder.
Mieke en Katia zijn zelfs al grootmoeder.

Valerie is degene die voor ons unieke logo zorgde dat als eyecatcher gebruikt wordt in
onze communicatie en in het promoten van dit fietsevent.
Drie dames die ons respect en onze grote dank wegdragen.

Lang leve onze vrijwillige hulpverleners.
Wij namen met 65 renners deel aan de 12 uur fietsen
in Zolder. Wij deden er alles aan om onze
deelnemers zoveel mogelijk in de watte te leggen.
Dankzij de hulp van heel wat vrijwilligers konden wij
deze dag vlot laten verlopen.
De RA Liga vzw had 4 boxen ter beschikking om
onze deelnemers een maximum aan comfort te
bieden.
Maar uniek was wel dat wij als enige deelnemende
vereniging over een ploeg van 4 masseurs konden beschikken die gratis ten dienste van
onze fietsers stonden en ieder die het wenste een
deugddoende sportmassage gaven.
In deze unieke setting dit uniek aanbod kunnen bieden,
maakte dat wij ons weer onderscheiden hebben van
andere deelnemers.
Met dank aan de verzorgers Paul, Els, Kelly en Steven die
uren aan een stuk sport- en herstelmassages hebben
gedaan.

Onze vrijwilligers.
Deelnemen aan een event van dit formaat kan enkel met de hulp en steun van heel wat
vrijwilligers.
Zoveel handen die klaarstaan om alles op te stellen, in goede banen te leiden en uiteraard
ook nog eens op te ruimen.
Wij hebben het geluk om op heel wat vrijwilligers te kunnen rekenen.
Dikke merci aan al onze vrijwilligers.

!

Een kleine held.
Dit is Christopher DIELS en hij wilde graag de 12 uur fietsen
voor de RA Liga vzw en schreef zich in. Christopher hoopte
nog een aantal ploegmaten te vinden maar de ploegen waren
al samengesteld. Dus besloot Christopher de 12 uur in zijn
eentje te fietsen. Een hele opgave voor iemand die wel een 3 à
4 keer per week een aantal km gaat fietsen maar absoluut
geen wedstrijdritme heeft.
Ondanks de extreme warmte slaagde Christopher in zijn opzet.
Hij waakte er wel over om regelmatig een pauze in te bouwen
en wat op krachten te komen.
Christopher slaagde in zijn opzet en fietste rond de 230 km en
ja, in zijn eentje.
En dat allemaal om de kleuren van onze patiëntenorganisatie
te vertegenwoordigen.
De RA Liga vzw dankt je Christopher. Je bent één van onze 'kleine' helden maar met een
grootste prestatie.

SAM
Sam is onze cineast en loopt de ganse dag
rond op ons fietsevent met zijn camera in
aanslag. Altijd opgewekt en zoekende naar
dat unieke beeld dat hij kan monteren in zijn
film.
Bij het vorige fietsevent in 2021 maakte Sam
voor ons een geweldige film met prachtige
sfeerbeelden.
Ook dit jaar heeft Sam, voor de RA Liga vzw
een film afgeleverd die wij via al onze
mediakanalen verspreiden.
De altijd goedgezinde Sam heeft een hart voor onze patiëntenorganisatie.

Het moment.
Ook dit jaar hadden wij twee gesigneerde fietsbloesjes te verloten.
Een truitje gesigneerd door Wout Van Aert en eentje door Marianne Vos.
Het rad en uiteraard het lot bepaalde de winnaars.

De mascotte.
De allerkleinste aanwezig op ons fietsevent was Fran.
Fran kwam o.a. haar grootmoeder Mieke aanmoedigen bij
haar fietsprestaties. Maar Fran deed meer dan dat want ze
stal gewoon het hart van alle deelnemers en vooral alle
vrijwilligers.
Fran had het echt naar haar zin op het
fietsevent en bij de RA Liga vzw en werd
ze als mascotte gezien.
Fran bracht zeker geluk want ondanks de
warmte en de obstakels verliepen de 12
uren vlekkeloos.
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