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AUGUSTlN

" Sport maakt nrij gelukkig.

"

Woensdag 3 februari half acht 's avonds togen de Lwee kersverrlc
nieuwr: reriact.ieleden Jeu en Bert in de st-rourende regen naar
Ilunde om voor de vervolgserie
" fn de Ki,j ker " viln ons clubblarJ
een onderhoud te hebben met niemand ntinder dan de t' prime m i-nister"van 1'.1'/.c. E1sl.oo, de voorzltLer Ernest À-ugustiir.
Gez j,en het f eit
dat de Tourclub dit j;:ar haar 10* larig bestíiansfeest viert en Ernest i-eeds 1O jaar voorzitter'\ran
de vereniging
is voldoende reden voor de redactie orn Ernest'r rl de Kijker " te
zetten.
T'oen we Ernest woning binnentrader-r was het eÉlrst wat ons opviel
een groot brrr:eau, geplaaLst in de ha1. Wat bleel<? flrnest is voorzitter
van de scheldsrecht-ercommissie regio Vaa-Ls-Nlaast1-ic'ht..
Bezjetr jn het ljcht van deze funr:tie cli.enl- hij ierlere weel: uen
groot aantal mensen te ontvangen. Hr:t i s varak een j-n- en ui tgaan
van mensen die hij te h'oord moet staan, f crnrul ieren cii e ltii mo(-.tjnvullr:n,
weclstrijdversragen clie hU rrroet cpsi.cIlr.Ír etc.
Om cl ie redett heef L hii r1 an ook een grooL b;irí€i,Li 1ï) de gerg gepl.a,atst
Il rnesL r-en voeren uit.
Dag en ni-rcht is rr.J mc,t C-, -*[,í.rt 'uez,ig.
Tijden.s ons jrrtervjew werd Ernest. reg€)lnatit opgei::rld iloor.sr:lic,_rdsrechLers tiie heL lcomend u,eekend een rvedslr:ijC ltoeLen j'irrj.t-ep.
Een draadloze telefoc,n 1a.g ilan ciok tinnen handbei,t:il<.

kennis gernaakt Le heblen rrr cL zUn charntanLe !'l-{)1.1 w Mirrie-.1 ose
togen we naar ziln sfeeri,oi ingerichte
hr.riskamr..r.
0nrler het- genot vAn cen drank;e kon vL.rvolgens ire1. o.ir.i.:cril.rjllc
i r) ter v ir:w pl I at-rLsv inden.
NLr

t{ie is Ernest Augustln?
Ernest Augustin is geboren in december 1 938 te U Lestraten, is gehuwd
nl('I Mlr r t'-.J.-,si' .rrr heeft twee zonen Reggy en Erwin ( venzelfsprekend
bekend bU de leclen van de tr:urclub als actieve fi.etser (_tn als ex
mede-samclrlstel Ier van " fn de Kijker " ).
Iieroepsma tig is hU reeds 33 jaar werkz'ctam bU cl e Sph-i nx, af del ing
ontwi kkeling.

,1

F.r'ncst r^'erd :ll vro€r,q in z,tjn leugd ricr van de pJaatselijke voet_
balr,'ere'niging van ulesLrar.en: RKUVC. Maar spoerlig b1eàk
hu
nit-t de bal-r.'irtuoos has zoals eerr zekere Coun l'1ou1i.1n of dat
Eusebio
( r.rm enige van zjjn tUclsenoten aan te duiden
Nlet getreurd. Ernest had andere kwalitelten. ).
0p 17-iarige jeeft!d
droeg hU reeds de verantwoordelijkheid
voor
de gehele organisatie
van de voetbar toto ( opharen g;1den, wer_
ven nieurve abonnee s ..ete. ) van R. K. U. V. C.
Yanz:l.fsprekend bezocht hij a1s trouw supporter de wedst_rUden
van R. K. U. V. C.L
Tiidens een van deze wedstrijclen, R.K.u.v.c. r - Bunde r , was geen
scheidsrechter aanwezig. Làiaen in 1ast. De voorzitter van Ulestrate
vroeg toen of hU niet de wedstrijd wilde leiden.
Ernest deed dir. HU floor de wedstrijd zelf zo goed ( uitslag 1-1;
" bU gelijk spel is iedereen tevredei " ) dat *ón hem verzocht
schei-dsrechter te worden.
De lange scheidsrechtercarriere van Ernest nam een aa
op 2:,-jarige leeft!jd was hij reeds scheidsrechrer in o"'fBEa Ama-

teurklasse van de KNVB ( rergelijkbaar met de huidige Hoofdklasse
rn het seizoen 1972-1973 floot trU zeTfs in de Isre divisie
van
het betaald voetbal.
Tijdens de bekerwedstr{jd sparta
l{agenlngen is hU hierbij eens
per verSlssing door de materiaalbeheerder in de óatacomben
van
het stadion opgesloten. Biina half dríe, de wedstrUd moest zo
een
aanvang nemen, maar geen scheidsrechter te bekennen.
Na veel geschreeuw van Ernest werd hU bevrijd uit zíjn " g.vangen_
schap " en met tien minuten vertraging kon de wedsËrijd Éegi.,i"n.
Met veel enthousiasme was Ernest 22 jaar ( ! ) scheldsrechter.
Echter met de toenemende spelverruwing daalde Ernest'animo om
iedere week a1s scheidsrechter op te treden.
Bovendien vond hU dat de gezellighei-d meer en meer bU het voet-

ba11en verdween.
In 1978 deelde hU dan ook de scheidsrechtercommissie te Zeist
mede dat hU a1s actief scheidsrechter stopte: " Ik heb een f{jne
tUd a1s scheidsrechter gehad, maar ik heb een nog f ijnere vrijÀ_
tijdsbesteding gevonden , namelijk het f ietsen ".

is je fietshobby ontstaan? Hoe
I Hoe
terechtgekomen
?
I

ben

je bU de Tourclub

E1s1oo

" 0m de conditie op pei-1 te houden fietste ik reeds lange tUd,
maar het " echte tt-werk begon toen Hub Louis mU in 197 5 vroeg
of ik zín had een fietstocht te maken naar cheiatte ( dit is een
voorstadje van Luik: redactie ).
Hub Louls maakte namelijk toendertijd reeds regelmatig zondagse

I
,
;

1
'2

I

l

fietstochten.
A1s je moet lossen dan wachten we we1 op je, zei Hub nog ,,.
Maar op Ernest behoefde niet gewacht te worden. sterker nog:
tijdens de zware beklimming vanuit Cheratte liet Ernest zich van
zíjn beste kant zien en eindigde bU de eerste drie van de groep.
vanaf dat moment had Ernesr de
goed te pakken en b1àer ÀU
"nàuk
f ietsen.
Regelmatig maakte hU nu zondagse fietstochten met de ', mannen
van het eerste uur tt van de huidige Tourclub.
Al snel kreeg Ernest de biinaam " het gele geiaar ". Niet omdat
hu zi-ch a1s een indiaan uitdoste die àp ooilogspad ging, maar
omdat hU een gele fiets had en zich
iucksi.Ètroos
afdalingen stortte en a1s een klimgeit" omhoog ging. " in de

)
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i{ierbij oefende hij vaak zo'n kracht uit_ dat hij het crank-ste1
kapotIrapte.
Tljdens zilu fief sciirriere
is hem dit yier lceer
overkomen. Een keer brak zeLfs het frame.
Maar met het afdanken van z\n gele fiets kwam hjj in wat rustiger
fietsvaarwater
terecht.
Na zo een drjetal
jaren met een vaste groep gefletst
te hebben
stel-de Ernest voor een verenlging ervan te maken. Dit zou namel!jk
voor de aangesloten leden bepaalde voordelen ter,r'eegbrengen op
verzekertechnisch
gebled, op het gebied van de sponsoring etc u
Aldus geschiedde en in 7918 werd rourclub E1s1oo opgericht.
Ernest werd de eerste voorzitter
en heeft deze funciie onafgebroken van 197B tot heden uitgeoefend.
De andere twee bestuursleden die onafgebroken in het bestuur
zitting
hebben genomen zijn Hub Louis, de secretarls,
en ldiel
Custers, de penningmeester.
Voorwaar een prestatÍe om U tegen te zeggen.

l W"ftu tochten heb je alrUd b!jzonder graag gereden?
Het week-end Kochem heb ik altUd een bUzonder geslaagd week-end
gevonden. Een keer of vljf /zes zíjn we met de Tourclub naar Kochem
gereden, hebben daar overnacht en zljn de volgende dag weer

teruggekomen.
Jammer genoeg is voor de meerdaagse tochten bijzonder weinig belangstelling meer en deze zijn dan ook a11emaa1 van de tourkalender
verdwenen.

Een andere geweldige tocht 1s altgd Luik-Bastenaken-Luik.
-5 maal heb ik deze tocht ge.reden. Een geweldige uitdaging vind
ik deze tocht.
Maar de zwaarste tocht welke ik ooit gererden heb is echter de
Waalse PU1. verschrikkelijk. Een dergelijke roch r kosr jaren van je
leven. rk heb geweldig afge zíen, maar uitei-ndelijtr heb ik hem

tcch uitgerr:den.
l{at de fr kleineretttochtelr betreft vind ik de rit naar Balneux
altijd zeer mooi. Geaccidenteerd terein 1.1..-t nii :,,r:i
It-Ho" vÍnd je dat op dit moment de Tourclub functioneert?

rk denk dat we op het moment ni-et slecht bezig zijn. Er heerst
tussen de leden onderling een goede kameraadschappelijke sfeer.
Yanzelfsprekend is we1 eens iets aan de hand, maar dat kan ook
niet anders met zoveel 1eden. Maar \{e mogen niet klagen.
's -Zondagsmorgens wordt tijdens de pauzes van de ritten
vaak flink
wat tt guauwhoerd tt.
Dez'e rustpauzes tUdens de zondagmorgenritten vin.d ik daarom voor
de sfeer en de contacten tussen de leden onderling van groot belang.
Wat het bestuur we1 in toenemende mate zorg begint te baren is
het aantal niet-actieve
leden of leden die men hoogstens een keer
per jaar op de jaarlijkse feestavond ziet.

Deze mensen dienen te besef fen dat zij de deu r dicht houden
voor diegenen die zich graag a1s actjef 1id br3 onze vereniging
wi1len aansluiten.
Gezi.rn het feit dat wij ongeveer honderd ( pa pieren ) lecien
hebben kunnen we hclaas de mensen dle op de wachtlijst staan
niet a1s 1id in onze vereniging opnemen.
Bestuurlijk gezien zitten we qua iedenaantal aan ons rnaximum.
Het bestuur zaL zich in het komend seizoen h ierover beraden.
I

It-HeU je naast de sport ook nog andere hobby 's?
Muziek. Ik ben een groot liefhebber van klassieke muzÍek.
Daarnaast lees ik graag boeken handelend over de psyche van de
mens. Ik geloof dat het denken en handelen van de mens beïnvloed wordt door cosmische stralingen.
0ok ben ik een groot vogelliefhebber.
Het grootste gedeelte van mUn vrije tUd heb ik echter altgd in
de sport gestoken: de voetbalsport,
wandelen met m!'n vrouw en
de f ietssport.
In de sport heb ik een fantastlsche
tUd gekend. De sport heeft
m!j gelukkig gemaakt.
Hopelijk mag ik nog vele jaren van de sport in het algemeen en
de fietssport
in het bijzonder genieten.
Ernest, dat hopen we met je. Bovendien hopen we dat je de Tourclub E1s1oo nog vele jaren van je inzet en je grote deskundigheid
van zaken laat meeprofiteren.
Bedankt voor de hartelijke

ontvangst

Jeu Janssen - Bert Brouwers

en de gezellige

avond

