
Afscheid van een goede vriend

Jef Vermeiren 1950-2019 
Jef Vermeiren, een populaire, bijzonder actieve, alombekende Temsenaar, is niet 
meer. Onder massale belangstelling heeft hij een vorstelijke begrafenis gekregen. 
In mijn hulderede in de kerk heb ik Jefs ‘leven en werk’ uitgebreid belicht, ik be-
perk mij hier - als eresaluut - tot onze gemeenschappelijke sportieve ervaringen.

Ik leerde Jef kennen bij de harmonie Recht door Zee, waar hij in 1964 trom-
melaar was geworden. In het zog daarvan werd hij ook drummer: hij speelde 
bij verschillende dansorkestjes en was een attractie op de showavonden van 
Jeugdclub Broebelke. Toen ik in de journalistiek actief was, schreef ik meer-
maals over zijn drumexploten. 

Halfweg de jaren ‘70 groeide een nauwe samenwerking. In 1975 was ik in de 
Steendonkstraat (Velle) gaan wonen en begonnen met De Steendoodlopers, 
een vriendengezelschap, dat elke zaterdag 4 tot 6 km (om het eerst) liep op 
en rond de viaducten van Velle en Haasdonk. Jef liep spoedig met ons mee. 
Verscheidene jaren namen we ook samen in Oostkamp deel aan het Belgisch 
Kampioenschap hardlopen voor Politici en Openbare Diensten. 

In 1975 startte ik - met Patrick Michiels - De Steendoodtrappers, een vrien-
dengezelschap, dat lente en zomer elke zondag koerste op en rond de voor-
melde viaducten. Ook hier was Jef er snel bij. In augustus 1977 zette de B.O.B. 
een punt achter onze esbattementen: we koersten immers zonder vergunning. 
In 1987-2016 organiseerden Jef, Erik Westerlinck en ik jaarlijks een reüniewed-
strijd (mét vergunning). Jef is de enige die aan alle 30 edities heeft deelgeno-
men.

We waren allebei competitief ingesteld, maar verre van kampioenen. Deelne-
men was - noodgedwongen - belangrijker dan winnen. Zowel in het hardlopen 
als het wielrennen waren we aan elkaar gewaagd, wat zorgde voor heroïsche 
krachtmetingen. We waren beiden ook lid van wielertoeristenclub De Vier 
Kronen.

Onze machtigste belevenissen kenden we met De Marmotten, een vriendenge-
zelschap, dat aanvankelijk op en rond de Ventoux (Provence) fietste, later op en 
rond de Galibier. In de Franse Alpen huurden we een chalet in Valmeinier (Col 
du Télégraphe). Ieder had z’n eigen kamer, we beklommen dagelijks - op eigen 
tempo, geen competitie! - ten minste 1 col, keken op TV naar de Tour, geno-
ten van de genomen foto’s, hielden geïmproviseerde quizzen… De dorstigen 
laafden zich met (vooral) blonde Leffe en Duvel, Jefs lievelingsbieren. Elke avond 
was een heus gezellig samenzijn. In de regel ging ik eerst (en vroeg) slapen 
(met een boek), Jef laatst... We zorgden ervoor dat we telkens ten minste 1x de 
Tour op een col zagen passeren. Gelukkig konden we rekenen op Alajos Van 
Peteghem, die tijdens onze fietstochten met de camionette als een barmhar-
tige Samaritaan achter ons reed, ons soigneerde als profs én àl onze maaltijden 
bereidde. Het waren gouden vakanties! Dit jaar was Jef er voor het eerst niet bij, 
wat hem zeer zwaar viel. 

Een anekdote, representatief voor Jef. We waren aangekomen op de top 
van de Galibier, uitgenomen Jef. We wachtten en wachtten, maar hij daagde 
niet op. De GSM gaf als antwoord Buiten bereik. Met een bang hartje zijn we 
dan teruggereden, bergaf. Op 4 km van de top is een bergcafé, waar je midden 
een majestueus, monumentaal decor op ‘n terras kunt genieten van de geneug-
ten des levens. En wie zat daar in de blakende zon zorgeloos zalig te genieten 
van een goddelijke Duvel, keuvelend met a local beauty? Juist, Jef! We hebben 
er ons bijgezet en van dan af vormde dat bergcafé een vaste waarde op ons 
programma. 

Jef, levensgenieter, gezonde mengeling van Pallieter en Uilenspiegel, zo weg-
gelopen uit een schilderij van Breugel, was een bovenste-beste kerel. 

Rust zacht, goede vriend!
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