Fietsverslagen seizoen 2007
Zat 3-3 Buienradar.nl
Ondanks Rob z’n e-mail aan alle leden met de vraag om gezien de nakende
weersomstandigheden; i.p.v. om 13.00 h dan maar om 10.00 h te vertrekken; valt de ganse
dag totaal in het water.
Zelfs buienradar.nl geeft aan dat er alles behalve lange opklaringen tussen de buien zitten !!
Soit, onze eerste officiële rit van het jaar valt totaal in het water !! ( LT)
Zo 4-3 We gaan er aan beginnen
Vandaag dan toch fietsweer na de zondvloed van gisteren. En ze hebben er zin in !!
23 Van de onzen, tesamen met 13 gasten maakt een peleton van 36 renners ! En we weten
alvast waar naartoe, daar heeft Marc voor gezorgd met z’n goed gevulde kalender .
Ons maxi-peleton zet zich in beweging langs Den Utrecht, Poppel, Baarle-Hertog,
Zondereigen, Wortel, Merksplas en Turnhout om terug langs Oosthoven netjes op tijd in het
Valkenhof aan te belanden. Goed voor 72 km. ( LT)
Za 10-3 Windklieven
Aangenaam ‘vroeg lenteweer’ , maar de opkomst is maar ‘gewoon’. 13 Van de onzen met een
handjevol gasten vormen een ferm groepke, dat zich in beweging zet langs Witgoor,
kruisvaart, Neerpelt en zo voort en zo verder. Alwaar de wind tot keerpunt Eksel in ons
voordeel blies, is het vooral in de open vlakte te Lommel een tegenstrever geworden, maar ‘de
mannen mee kruim!’ vooraan zorgen voor een prima ‘samenwerking’ zodat de snelheid niet te
erg zakt. Terug in Arendonk goed voor 93 km. ( LT)
Zo 11-3 Ritje Cafe Angele
Fons Van de Juin was weer met z’n pot verf op pad geweest om een rondje Angele af te
pijlen. En het was druk aan laatst genoemd kroegske ’s morgens vroeg. Effe inschrijven en op
weg, pijltjes volgen. In het bijna 40 man tellende peleton is het uitkijken geblazen en daarom
is ‘discipline’ zeker geen overbodige luxe om de rit veilig te laten verlopen !!
Het is zondag … en de snelheid mag zeker niet boven 30 km/h stijgen, wat af en toe met
harde stem moet bijgestuurd worden !! Onze ‘senioren’ moeten ook mee kunnen !!
Te Postel is het even oponthoud nadat een gastrijder met het beton in aanraking komt, valt
allemaal mee … !!
Terug bij Angele is er geen plaats meer in de café, zeker niet voor onze voltallige groep, dan
maar naar KVG, alwaar ze ons met open armen ontvangen. Goed voor 70 km . (LT)
Za 17-3 Sterken Blokmaker
Sporta-Bedevaart is ondanks vermeld op de kalender, voor volgende week; toch iedereen niet
verwittigd; zo bleek ’s morgens om 9.00h …
Dan maar een andere rit improviseren …, met de Mark erbij is da geen probleem, “Meerle
dreef”, klinkt het !!
En er is wind, veel wind, … tot keerpunt Meer, ‘recht op den bol’, en al vrij vlug is bij een
aantal het bobijntje af, maar met de dapperen mee vooraan en de minderen ‘in het wiel uit de
wind’, blijft het tempo vrij strak rond en net boven 30 km/h.
Fons ‘Blokmaker’ die sinds een paar maanden z’n tweede jeugd heeft gevonden bij de WWT,
rijdt de pannen van het dak en heeft nog geen rit overgeslagen !!
Terug richting Arendonk gaat het een stuk vlotter met de wind in ons voordeel en worden we
langs Baarle-Hertog, Weelde-Statie geblazen …

In de Staatsbossen is het ‘playtime’ voor de mannen met nog een beetje overschot, zij kiezen
het hazepad, … tot Postelboer!! Goed voor 97 km windbeuken !! (LT)
Zo 18-3 Strontweer
Gelezen om 8.00 h in mijn Inbox, een e-mail van de Rob: “Collega’s, volgens buienradar.nl
zal het ondanks het voorspelde regenweer nog mee vallen. Dus, ik zal om 8.30 h paraat
staan!!” Het is nu ondertussen een uurtje later, en als ik buiten kijk… het valt er mee bakken
uit… !! “Daar bij buienradar zijn ze nog nie goe wakker !!”.
Als er al gefietst wordt zal het een ‘Vandenbossche-solopeleton’ zijn… een ritje ‘aller et
retour’ Cash parking … !!
Maar wat blijkt na een sms : “60 km gereden, juist binnen, schol” en ik stuur terug : “ maak er
maar een schoon verslag over !!” (LT)
Verslag Rob :
Zon(regen)dag 18 maart 07, de buienradar heeft ons vandaag mooi te grazen genomen maar
ondanks dat er geen wolken te zien waren toch maar 3 WWT'ers Eric V., Ad J., Rob V.d.B.
en Leon M. op de afspraak maar de afwezigen hadden ditmaal gelijk.
We waren nog maar aan de E 34 en de regenzwangere lucht kwam een eerste maal in actie
maar we bleven positief denken en we volgden enkel de richtingen waar het minder donker
was, in eerste instantie zijn we een paar keer de dans ontsprongen maar de weergoden waren
ons niet goed gezind zodat we telkens in een druilbui terecht kwamen. In Postel hadden we
toch bijna 50 km op de teller en het begon er mooi uit te zien en koesterden wij de stille hoop
om relatief droog bij Angéle te geraken maar het mocht niet zijn. 300 m van brug 4 barste de
hel los en de brug was plots niet meer zichtbaar door de felle hagel en regen zodat we
besloten om van de hel naar het paradijs te (varen) rijden.
De hilariteit van de aanwezige gasten was groot maar Toos had behoorlijk medelijden met ons
en stond direct klaar met droge handdoeken en was zo van haar melk dat ze ons trippel
verkocht voor blond bier.
Eric en Ad hadden iets geproefd maar wisten niet wat en toen de aap uit de mouw kwam zat
ondanks het slechte weer de sfeer er al behoorlijk in, en met de regelmaat van de klok
sijpelden er aanhoudend verzopen fietsers binnen en was het er even nat als buiten maar toch
werd iedereen met open armen ontvangen, je werd er warm van en iedereen was blij dat hij
was gaan fietsen. (RvdB)
Za 24-3 Vloeken en zegenen !!
Dat den Ad z’n voorbereiding voor de Sporta-Bedevaart deze week heeft volbracht door 2X
naar de avondmis te gaan; daar heb ik m’n twijfels over ? Maar hij is wel present, tesamen
met 18 onzen . Fons Blokmaker staat er op zijne zondaagse, zijne uitleg: “ziek geweest deze
week, teveel medicatie geslikt, ‘k ga wijselijk niet mee!!”.
In Scherpenheuvel zijn we goed op tijd, de wind stond gunstig en de 2 Fadres van dienst staan
ons reeds op te wachten aan de ingang van de Mariahal. Marco di Lungo vraagt hen beleefd
om zijn fiets vast te houden, voor ne foto, maar z’n kodak hapert, … en het daarop volgende
‘gevloek’ wordt onmiddellijk afgestraft !!
De katholieke ‘ceremonie protoclaire’ verloopt perfect en na een ‘natte’ fietszegening gaat het
richting Ster, alwaar een tafel reeds gereserveerd staat.
Er wordt voldoende tijd genomen voor de middaglunch en na een uurtje is het weer menes, de
strijd op de Poggio is hevig, om boven onze terugreis netje verder te zetten.
Terug in Arendonk vlug naar Angele om de laatste km’s van Milaan-San Remo op het grote
scherm . Goed voor 112 km. ( LT)

Zat 31-3 Tom Boonen
Half 9 aan de Cash en 6 WWT-leden (is da alles ?). Dan komt er toch nog ene aan en met 7
man weg voor den ‘Tom Boonen Classic’.
In Mol moedige Sofie nog opgeraapt, en met 7 man en 1 vrouwtje naar Balen.
In Balen na een langdurige inschrijving (?!) even een fotoke maken, maar die fotograaf wist
niet da ge de batterijen van da ding ook moet opladen …!! Dus géén foto’s …?!
Wij weg voor 130 km Haspengouw – Hageland . Om en bij de 3000 vertrekkers, maakte dat
bij de 2e bevoorrading er geen drinken meer was !!
Voor de rest een mooi parcours mannen !!
Na 160 km gereden te hebben nog effe de laatste 60 km van de ‘E3 prijs Harelbeke’ gevolgd
aldaar, en wie gaat er als eerste over de streep … ‘Tom Boonen’, dat zal voor de
‘Wezeldrivers’ zeker de kers op de taart geweest zijn … !! (MV)
Zo 1-4 Grote groep
Dat er vanaf vandaag ’s zondags om 8.00 h terug vertrokken wordt , is geen 1 april grap,
iedereen had goed op de kalender gekeken !
Dus het was alweer een vrij grote groep van om en bij de 30 man.
De zondag-discipline goed onder controle houdend, eh senioren ; ‘we vallen in herhaling…’;
anderzijds een lekker losrijtempo voor de coureurs , die er gisteren alweer een lap op zijn
gaan geven. Stef Huybrechts had z’n vuurdoop meer dan behoorlijk doorstaan met een 11e
plaats !!
Ons ritje Einhoven-Airport werd feilloos rond gefietst, toch een extra lusje brug 6 was
noodzakelijk om niet te vroeg met ‘den bek in het nat’ te zitten !!
Goed voor 76 km . ( LT)
Zo 7-4 Discuteren
Samen met 5 gasten vormen we een peleton van 20 man voor een ritje ‘3 provincies’.
Marco di Lungo was ook op het appel, ondanks die vandaag graag ‘kasseien was gaan fretten
in de Ronde Van Vlaanderen’ !! Maar werkverplichingen hadden hier anders over beslist’!!
Het tochtje verloopt uitermate vlot langs het kanaal tot Meerhout-sas, vanaf hier de plaatjes
volgen tot keerpunt Schaffe, terug richting Meerhout over het ‘nieuwe’ fietspad dat er al een
paar jaar ligt … tot Geel alwaar de ‘verschillende wegkapiteins’ het even niet eens zijn en het
achterste deel van ons peleton links een doodlopende straat in draait en de laatste km’s
richting Arendonk in 2 groepen wordt afgelegd .
Achteraf volgt effe een heftige discussie bij den Dominique, wat de pret zeker niet bederft.
Goed voor 106 km. (LT)
Zo 8-4 Een ei op zijne kop
Paaseieren rapen door kinderen en kleinkinderen is misschien wel de rede dat we een minder
omvangrijk peleton hebben vandaag, … maar toch nog volk genoeg !!
’t Is nog koud rond den achten, net boven het vriespunt, maar het zal snel opwarmen !!
Het eerste uur is toch ‘koukleunen’ en er hangt nog veel mist tussen Turnhout, Merksplas en
Beerse, maar zoals eerder vermeld, de zon zal snel de kou en de mist verdringen… !!
En 2 pisstoppen en wa km’s verder, zijn we ondertussen al in Tielen en langs Corsendonk,
Schoonbroek terug in Arendonk geraakt.
Na goed 88 km kunnen de draadijzers aan de kant, de knieën onder tafel in ’t Paradijs.
Wat is Pasen zonder eieren ? “Deze zijn van eigen kippen”, zegt Antoinette, maar dat ze niet
gekookt waren wist André Janssen niet , … gevolg een dooier op de kop van Broer Staf, …!!
De leute kende alweer geen grenzen !! ( LT)

Za 14-4 Hageland
Hoogzomerweer, … vroeglente !!! We hebben ooit ander weer gekend met de HagelandClassic.
’t Zijn de km’s en het toch wel heuvelachtige parcours die een aantal in twijfel brengen, maar
toch nog volk genoeg richting TISP Mol alwaar Staf de Vocht ook nog komt vervoegen.
Marco die wegens facteursverplichtingen wat later komt zal de 110 km samen met Linda en
Sofie fietsen. Maar wij schrijven in voor 135 km.
Al vanaf het begin zit de snelheid er goed in en bij de 1e bevoorrading te Tielt-Winge na 44
km staat +30 km gemiddeld op onze tellers.
Het 2e deel midden in de heuvelzone poetsen Mario vd Bergh, Ludo de Vocht de plaat , maar
Staf de Vocht, Patrick Ooms en Luc Timmermans gaan hen opzoeken en komen er na zware
inspanningen uiteindelijk bij, … de sportiviteit blijft duren tot de 2e bevoorrading te
Molenbeek, waarna het voltallige peleton samen blijft om langs Engsbergen nog 1X ter
verpozen. Goed voor 175 km. (LT)
Za 15-4 Losrijden
Ritje Ulvenhout tegen een zalig zondag-losrij-tempo, goed voor de beentjes na het Hageland
gebeuren van gisteren.
Dit alles bij zomerse temperaturen en natuurlijk een omvangrijk peleton…
Goed voor bijna 83 km. ( LT)
Za 21-4 Keerpunt Achelse Kluis
Samen met 7 gastrijders maakt ons peleton 17 man sterk. Aan de Blauwe Kei besluit een van
de 7 : Martin Van Gompel , rechts af te slaan, “bij de Mert gaat het niet zo snel, maar hier kan
ik niet van m’n kl…ten maken!!”
Dan verder met 16’en ’t is behoorlijk druk langs de vaart tot Neerpelt, alwaar we het water
links, of beter gezegd rechts laten liggen en verder langs Achelse Kluis, rond de Malpie,
Valkenswaard met de wind in rug om nog eens 3 à 4 km/h erbij te doen , zodat we snel in
Luyksgestel zijn, door de Weebosch verder. Net de grens over in Reusel nog effe den boel
laten ontploffen, door een boerenkar achterna te racen en terug in Arendonk alles netjes 2 aan
2 samen naar ’t Valkenhof. Dré Mertens en Paul Verheyden verjaard… dus … Schol.
Goed voor net geen 100 km. ( LT)
Za 28-4 Omloop Het Volk
’t Is vroeg ’s morgens om kwart voor 6 gepakt en gezakt klaar staan, … Koen Wils is goed op
tijd om de aanhanger aan te koppelen en tesamen met Eric Verachtert naar de Cash. Ludo de
Vocht ook met de wagen pikt Stef Huybrechts, Mark en Paul Verheyden mee.
Wij op weg richting Gent, alhier is er nog maar weinig volk voor de ‘Omloop Het Volk’.
Er wordt gekozen voor het 165 km parcours … en wij op weg met een select groepke van 7
man !!
Er wordt een stevig tempo gefietst en na 53 km bij de eerste bevoorrading op de Kluisberg
staat bijna 31 gemiddeld op onze tellers.
Bij het 2e deel door de Vlaamse Ardennen volgen de heuveltjes mekaar in recordtempo op,
zoals er zijn : Knoktenberg, Oude Kwaremont, La Houppe en natuurlijk De Muur mochten er
ook niet aan ontbreken!!
Een 2e en 3e bevoorrading is telkens pover, alwaar de Marco duidelijk z’n ongenoegen uit bij
de organisatie !!
Na precies 165 km’s zijn we rond, al bij al een sportief onderonsje en op terras Angélé
vervoegen we de namidag rijders. Het was er zo plezant dat Marco bijna zijne fiets vergat…!!
(LT)

Zo 29-4 Het weer: de omgekeerde wereld
Al bijna 5 weken geen drup regen gevallen …!! ’t Is wel een schril contrast met vorig jaar !!
Staf Mariën die reeds 2 maanden in Mallorca zit sms’t: “Het is hier alweer voor de zoveelste
keer aan het regenen !!”. Binnen 2 weken zitten wij ook met 10 bikers daar,… hopelijk is de
Spaanse zon dan wel van de parij !!
Soit, … vandaag : Rit Lor Geudens, … maar de Lor komt niet opdagen … geen nood, we
kennen zijn rondje !!
Ook vandaag geen uitzondering: volk genoeg !! 20 Van de onzen, met een stuk of 6
gastrijders zorgen voor een bijna vlekkeloos fietstochtje en goed op tijd aangekomen is er nog
ruimte voor het aprés-moment bij KVG. (LT)
Di 1-5 Improviseren
Effe ter plaatse ‘brainstormen’ waar naar toe, maar met de Mark er bij is dat zo geregeld,
“Viersel, Grobbendonk” klinkt het .
Tot aan het Albertkanaal gaat het met de wind in ons voordeel ‘te vlot’ verder langs de Nete
tot Grobbendonk is het ‘werkendag’ vooraan in ’t peleton!! Maar telkens na 5 km aflossen
zorgt ervoor dat de snelheid toch sportieve proporties blijft aanhouden!
Na 85 km terug in Arendonk met een gemiddelde van 30 zonder dat er ‘slachoffers’ zijn
gevallen, de samenwerking was optimaal vandaag !! (LT)
Zo 6-5 Ene mee hesp en ene mee kees
Nog effe het laatste moment voor vertrek het aantal doorgebeld zodat de tafel bij onze
aankomst netjes klaar staat met pistoleekes en alles !!
In Veerle komen we de voetgangerbedevaarders tegen ; reeds op terugweg; waaronder Charel
en Tom Faes.
Netjes op tijd komen we aan in Scherpenheuvel voor de jaarlijkse ‘koffietafel alhier.
Na een klein uurtje ‘geleuter en gezever’ diende de terugweg aangevat !!
Precies om 12.00 h waren we voltallig terug in Arendonk, eigenlijk een beetje laat voor de
aprés …toch … !! (LT)
Za 12-5 Toch nog droog
Weinig volk aan de cash met een dreigende lucht. 5 man is moedig genoeg en vertrekt voor
het ritje dat hen via Retie – Mol – Geel naar de heuvelzone in Lichtaart voert. Het zijn Paul G
en Guy M van WWT en gastrijders Leon M, Jos M en de Joossen. Deze laatste kijkt echter de
kat uit de boom en pikt enkel zijn wagonnetje aan en is blij dat hij kan en mag volgen. Een
mals buitje in Geel dreigt de pret te verstoren, maar is slechts van korte duur en de schaarse
opklaringen volstaan om de rit droog te beëindigen. Café Angèle is het dichtste voor ons
allemaal en wordt om die redenen dan ook uitgekozen als eindpunt met 85 km op de teller.
(GM)
Vr 18-5 Extra klimkm’s voor de thuisblijvers
Terwijl de Mallorca-boys de benen geselen op de flanken van de lokale bergen aldaar, wordt
er in Arendonk een oproep gedaan om een stevige (klim)training in te lassen. Doel: extra
kilometers doen op een heuvelachtig parcours – goed voor 130 km - teneinde de
trainingsachterstand t.o.v. de profs in Mallorca niet te groot te laten worden !
Aangezien er op vrijdag wordt gereden, is er een beperkte delegatie die in de mogelijkheid is
om mee te gaan: 4 man sterk om precies te zijn. Op het marktplein in Geulle worden de
voorbereidingen getroffen en nemen Eddy C, Guy M en klimgeiten Frank P en Koen W de
start.

Regelmatig krijgen we de kans om onze klimmersbenen te testen, zeker wanneer we in
Slenaken aan de lange klim tot in het bos beginnen. In het volgende dorp wippen we in onze
gekende stopplaats even binnen voor koffie met een appelpunt. En dan op naar
Eyserenbosweg en Keutenberg. Die eerste wordt zonder al te veel problemen onder de wielen
geschoven. De Keutenberg, ook altijd lastig met het steile begin, was zeker voor Eddy een
grote onbekende. Terwijl Frank en Koen al vlug een voorsprong nemen, blijven Guy en Eddy
bij elkaar in de buurt. Wanneer het versnellingsapparaat van Eddy nog eens begint tegen te
stribbelen, wordt het voor hem zeer lastig. Maar o.m. door de aanmoedigingen van Guy, bijt
hij toch door en geraakt zonder één voet aan de grond te moeten zetten netjes boven.
In de laatste 30 km is het vooral Frank P die nog goede benen heeft en dat regelmatig laat zien
op de klimmetjes. Maar afdalen is zijn sterkste punt niet en laat dat aan de andere jongens
over. Zo wordt ook de laatste afdaling naar Geulle aangesneden. Frank laat de andere
passeren en het is Koen, die de andere wil laten zien hoe je moet dalen ! Maar in de laatste
(scherpe) bocht loopt het mis. Koen geraakt te ver aan de buitenkant en komt op een vettige
strook terecht. Welke moeite hij ook deed, het volstond niet en zo botst hij met de zijkant op
de vangrail, schuurt er even langs om dan uiteindelijk nog eens over de kop te gaan. Guy kan
nog net zijn wegslingerende fiets ontwijken en ook Eddy en Frank ontwijken dit obstakel. Bij
het afstappen om hulp te verlenen wil Eddy wat te vlug zijn en vergeet dat zijn linkerschoen
nog vast zit in zijn pedaal en valt zo nog met de schouder op de grond en de benen verticaal in
de lucht. Bij hem geen verwondingen, wel zo bij Koen. Hij heeft enkele schaafwonden en
kneuzingen op de dij. Gelukkig kan hij de laatste 2 km rustig afwerken om de schade eens
goed te bekijken aangekomen bij de auto. Wat verfrist en ééntje gedronken aldaar (den Eddy
moest kakken !) en nog wat nagekaart bij Nancy op het terras. (GM)
Za 26-6 Gaas geven
Dat de vorm van Mallorca daar was stond als een paal boven water; behalve Rob, die was z’n
conditie vergeten op da eiland; maar hij vertrekt volgende week zaterdag er opnieuw naartoe,
kan hij er achter op zoek gaan … ?!
Zoals gezegd, er werd flink van wattes gegeven door ons 12 man sterke peleton dat gestuur
werd door Marco met de route in de hand, langs Loenhout, Meer, Baarle-Hertog, Ravels om
via brug 6 langs het kanaal 2 bruggen verder aan te meren bij het Paradijs.
105 Km op de tellers en 31,5 km gemiddeld …, telt … niet !! (LT)
Zo 3-6 Alweer Achelse Kluis
Ritje Blauwe Kei, verste punt : Achelse Kluis met alweer een goede vertegenwoordiging in
ons peleton, maar om de km’s een beetje binnen perken te houden, wordt het lusje langs de
abdij weg gelaten … Goed voor 85 km .
(LT)
Zo 10-6 Zijn trainingrondje
Het geplande ritje Geel –Lichtaart wordt ’s morgens nog vervangen door : ‘Guy Meulemans
Trainingsparcours’… Laatstgenoemde loodst ons feilloos rond over ‘zijn’ rondje … !!
Goed voor 86 km .
(LT)
Zo 24-6 Den Brouwer: een en al goedheid
Buienweer voorspelt, maar voorlopig is het nog droog, wat alweer een omvangrijk peleton
bijeenbrengt voor een rondje ‘Kanaalpad’.
Aan de Blauwe Kei beslist GPS-Marc om een klein ommetje splinternieuw fietspad
(verbinding Lommel – Miel-Ottenroute) erbij te nemen, gelukkig is de beton al hard, maar het
ligt er bezaaid van stenen en zand wat bij velen niet in goede aarde valt, met maar 1 platte
band als gevolg !!

Een ommetje brug 6 erbij maakt bij de Rusthuif 85 km. Hier worden we door superknecht
Karel Faes hartelijk verwelkomt in de tent, die da hele boeltje daar bijna op z’n eentje moet
recht houden!? Onze brouwer André Janssen besluit dan ook maar een handje toe te steken…
Gelukkig zijn er toch nog ‘goedhartige’ mensen te vinden onder de rest !! (LT)
Za 30-6 Veel coureurs in ‘t peleton
Na een poosje gewacht te hebben daar aan de Heischuur in Oosthoven is het ‘coureurspotentieel’ aangegroeid tot bijna 1/3 van het totale peleton … 17 man sterk !!
Da beloofd … want al vanaf het vertrek wordt het tempo goed strak gehouden en ondanks het
toch wel regelmatige draaien en keren blijft het gemiddelde gedurende de ganse 150 km van
de ‘In ’t Ven Classic’ hoog.
Onderweg 3X plat maakt telkens een achtervolging op de rest die ‘stillekens’ doorreden.
Telkens na 50 km een bevoorrading met sportdrank en versnapering , een eerste te Eksel en
een tweede te Bergeyck.
De laatste km’s dient de snelheid een stukje terug geschroefd, zodat de schade beperkt blijft!!
Chapeau voor Fons Mermans die met z’n minimale fietservaring en z’n leeftijd een ferme
prestatie placeerde !!
Met de transfer van en naar erbij goed voor 170 km !! (LT)
Zo 1-7 Losrijden
Zware rit van gisteren, nationaal profkampioenschap, buiig weer voorspeld, enkele excuses;
maakt dat er een minimale opkomst is … samen met 3 gastrijders : 16 man.
Eerst inschrijven bij de Wamp voor de ‘Ronde van Arendonk’ georganiseerd door de
‘Mertboys’ , en ons peleton is weer op pad, voor een ritje met als keerpunt Grobbendonk.
Op één enkele druppel na blijft het droog en na 80 km is de klus weer geklaard .
(LT)
Za 7-7 Huy en terug
De ‘koninginnenrit’ vandaag naar Huy en terug, inclusief : ‘de Muur’. Het regenachtige weer
van de laatste dagen is verdrongen door een paar dagen beter, wat zorgt voor een toch wel
behoorlijke opkomst van 10 man, ondanks de geplande 250 km .
Nieuw lid in spe: Sofie zal mee volgen in Marco’s WWT-car, terwijl ander lid in wording :
Willem toch de ganse rit zal meefietsen !
Ter hoogte van Scherpenheuvel verlaten Guy M en Frank P ons peleton (andere
verplichtingen ’s namiddags) , en wij met z’n achten verder.
Na 85 km en net over de taalgrens in Waals-Brabant wordt gestopt in een plaatselijke kroeg
voor een koffie.
Uit goed fatsoen wordt de patron aangesproken met : “Bonjour”, maar hij antwoordt: “zeg ’t
maar in het Vlaams, het is hier alwel Waals gebied, maar 80 % spreekt hier nog Nederlands !”
Maar we moeten verder, nog 40 km te doen en Sofie heeft haar fiets klaar gemaakt, Eric
Janssen neemt het stuur over in de volgwagen .
Nog steeds de wind schuin op de kop schiet het toch behoorlijk op en het laatste stuk richting
Maasvallei gaat het in dalende lijn tot centrum Huy .
De befaamde en gevreesde ‘Muur van Huy’ laten we zeker niet links liggen en tijdens de
beklimming wordt snel duidelijk waarom !! Met een behoorlijk stijgingspercentage en een
stijlste deel van over de 20 % is het klepper van formaat !!
Maar iedereen op eigen kunnen toch boven geraakt, een enkele zelfs naar boven getrokken ?!
Een sobere spaghetti maaltijd verricht wonderen, zodat de terugweg aangevat wordt !
Met de wind schuin in de rug schiet het behoorlijk op zodat zond 18.00 h den ‘Arendonkse
toren’ terug in zicht komt en na 255 km op de teller wordt een fantastische fietsdag afgerond
bij Postelboershof.

Chapeau voor Marco di Lungo (GPS) die ons een stukje België langs rustige wegen heeft
laten zien !! (LT)
Za 4-8 Sean Kelly
Als 6 ‘afgetrainde’ individuen ’s morgens nog voor 6 uur verzamelen aan de Cash, dan moet
daar wel een goeie rede voor zijn !!
Met 2 wagens en onze aanhanger meer dan de helft vol velo’s maken we een verplaatsing
richting Ardennen, afslag Baraque de Fraiture, maar het was al 2 km aanschuiven over de
pechtstrook, … wat een opkomst voor de 22e Sean Kelly !!
Na de gebruikelijke inschrijving wij op weg voor een selectie Ardennenheuveltjes .
Onder een stralende zon was het telkens weer afzien in de bergop.
Na 130 km stonden we terug op ’s lands 3e hoogste punt en nog ne kattewas naast den auto,
Marco’s wwt-car met startkabels gestart te hebben terug huiswaarts … om op het terras
paradijs nog ene kunnen te pakken samen met de namiddagrijders . ( LT)
Za 15-9 Hoogmis voor den Eric
Eindelijk , vandaag … hoogdag voor Eric Verachtert, en het weer zit mee !! Hij had ‘zijn
Ardennenparcours’ goed voorbereid !! Met hem erbij : ‘maar 6 man’ richting Houffalize.
De interesse is wel een beetje aan de flauwe kant , maar het zal de pret niet drukken !!
Al vanaf de eerste km’s wordt al duidelijk dat het geen parcours voor watjes is, “gene meter
plat “, is al vlug de reactie; Maar dit is nog niets tegen wat seffens komt: de gevreesde :
‘Velomedian’ , met in het eerste deel een percentage van boven de 20 % en de afdaling hierop
volgend is tot centrum La Roche, vanwaar de ‘premier col de Belgique’ vertrekt: de 4,1 lange
‘Hossière’. Het is werkendag , maar met een flinke dosis inspanning lukt het voor ons alle 6,
“wa hadde gedacht !”
Tussen al da op en neer gerij zit nog een klepper van formaat : ‘La Beffe’ die met pieken tot
16 % zeker niet van de poes is, en boven is het nog niet gedaan, want er dient verder gestegen
te worden tot aan ‘Baraque de Fraiture’ Vanaf hier in dalende lijn langs ‘la Chouffe’ bekent
van : …. ,om Houffalize terug binnen te fietsen na 132 km.
Eric, Stef, Frank, Paul, Koen en Luc hebben een geweldige dag beleefd !! ( LT)

Besluit: Een fantastisch wegseizoen zit er weeral op met als absoluut hoogtepunt : Mallorca .

Werkten mee aan de verslagen : - Rob van de Bossche
-Mark Verheyden
-Guy Meulemans
-Luc Timmermans

