Afz.: WTC Kontakt – Verlatdreef 19/11 – 9120 Beveren-Waas

Sint-Niklaas, 24 februari 2020

Beste clublid,

Het is met groot verdriet dat we u het overlijden moeten melden van onze goede vriend en
medelid Octaaf Wauman.
In 2018 kreeg hij de slechte melding dat bij hem kanker
was vastgesteld. Een harde slag, ook al omdat hij jaren
terug al een eerste maal deze kwalijke ziekte had moeten
overwinnen. Toch heeft hij er nog een lange tijd tegen
blijven vechten. Steeds met de gedachte in zijn
achterhoofd dat hij daarna terug samen met ons zou
kunnen gaan fietsen. Octaaf is overleden in de nacht van
24 op 25 maart. Hij was op 7 maart laatstleden 82 jaar
geworden.
Zeggen dat we nu met hem een echt boegbeeld van
onze club verliezen is meer dan een boutade. Octaaf dat
is WTC Kontakt, en WTC Kontakt dat is Octaaf.
51 jaar geleden startte hij zijn carrière als wielertoerist bij
WTC Diamant in Waasmunster. Daar leerde hij nadien
een aantal vrienden kennen zoals o.a. Fons Dhooghe en
Ernest Van Huffel. Samen met hen stond hij dan ook voorop toen daaruit onze club in 1975
werd opgericht.
In de beginjaren van onze club was hij gekend als onze mekanieker. Lekke band, ketting eraf,
of iets anders. Steeds was Octaaf daar om de pech te helpen verhelpen. Er waren er weinig
die zo snel een tube konden verwisselen als hij. Zelfs de laatste jaren als er iemand lek reed en
wat stond te sukkelen was hij de eerste om bij te springen “allez kom, gaat opzij, zal ik dat wel
doen…”
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In zijn 46 jaar dat hij aangesloten was in onze club slaagde hij er ook in zich tweemaal tot
clubkampioen te kronen. Een eerste maal in 1992 en daarna nog eens in 1999. Het hoeft niet
gezegd dat dat telkens uitbundig werd gevierd en hij zijn trui van clubkampioen het jaar
nadien met veel fierheid alle eer aan deed tijdens de ritten.
Toen we in 2014 begonnen met een B-ploeg te fietsen was Octaaf ook hiervan de grootste
voortrekker. Samen met Reinold nam hij de rol van kopman op zich en regelde hij het tempo
zodat iedereen zonder problemen kon volgen. Ook het uitstippelen van de ritten voor de Bploeg namen ze op zich en het gedeelte van de tweedaagse dat voor de B-ploeg voorzien
was werd steevast op voorhand verkend, ook al moesten ze daar vele kilometers voor
afleggen. Octaaf was ook een meester in het rijden op de klok. Om halftwaalf binnen, was
om halftwaalf binnen. Daar kon je je klok bijna op gelijk zetten.
Met zeggen dat Octaaf ook een levensgenieter was doen we hem zeker geen oneer aan. Hij
kon er van genieten na de rit samen met zijn vrienden een goed pintje te drinken. En daar is
helemaal niets verkeerd aan. Zijn motto, en ik heb hem dat misschien meer dan honderd
maal horen zeggen, was: “het leven is schoon, maar ge moet het zelf schoon maken”.
Wel Octaaf, uw leven was schoon, en wij gaan trachten dat van ons verder schoon te maken.
Het ga u goed kameraad, WTC Kontakt zal zonder u nooit meer hetzelfde zijn. Uw naam zal
gegarandeerd nog zeer dikwijls naar boven komen bij de gesprekken na onze clubritten. We
gaan u zeker ongelooflijk missen.

Ten gevolge van de coronacrisis zal de begrafenis plaats moeten vinden in intieme kring en
zullen we jammer genoeg geen afscheid kunnen nemen van Octaaf. Na de coronacrisis
zullen we bekijken hoe we alsnog op een gepaste wijze aan Octaaf een laatste eer kunnen
brengen.
We brengen Marie-Louise, Stefaan, Nathalie en alle kleinkinderen en familie onze innigste
deelneming over en wensen hen veel sterkte toe.

Met bedroefde groeten,
Marc Bogaert
Secretaris WTC Kontakt
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