FIETSVERSLAGEN 2004
Zo 07-3
Na een doorregende zaterdag (waar er nergens een verslag van te vinden is …) was de hoop gericht op een droge zondag.
Niettemin leek het ’s morgens op een volledig doornat openingsweekend te worden. Met nog een nat wegdek, lichte regen en een
dreigende lucht meldden zich toch nog 4 leden en Jos Mertens voor de Prinsenroute.
Ze hadden wel Karel (koster) Faes als echte therapeuten moeten duidelijk maken, dat hij z’n auto thuis moest gaan omruilen voor
z’n tweewieler. Zo gezegd, zo gedaan en even later op pad voor een rustige zondagsrit. Heel de rit netjes drooggebleven en via
Geel en Lichtaart terug richting Arendonk gefietst.
Thuis (lees Valkenhof) aangekomen goed voor 55 km: dus een koffie of trappist verdiend.
Al snel vielen ook Staf Mariën en Sus van Gorp binnen, de gezelligheid werd er heus niet minder om !
Het begin van een veelbelovend fietsseizoen is weer gemaakt !! (GM)
Za 13-3
Ondanks de plaatjes van het Kanaalpad reeds enkele jaren geleden verwijdert werden, staat deze route toch nog in ons geheugen
gegrift en steevast op het program.
Lekker in de wind tegen een stevig tempo langs het kanaal tot Olmen, alwaar we het water links laten liggen om ‘de lus rond Balen’
te vervolgen.
Naast het Honda Park tot de Keiheuvel, langs de ietwat bochtige weg, nog een ommetje Postel, maakte aangemeerd bij
Postelboer, dat er 76 km’s op onze teller stonden. (LT)
Za 20-3
Weinig volk aan de cash zaterdagmorgen om 9.00 h. En ’t is Karel Faes die beaamt over ons; Leon Meulemans en Peter Weyts
n.b. : “nog 2 gekken die naar Scherpenheuvel rijden met dit stormweer !!”
En ’t was wel van da : windstoten van 5 à 6 beaufort.
Kris en Bob vergezellen ons tot aan de Volvo garage in Geel. Vanaf daar maar met drie verder richting Hageland met de zware
wind op kop. We waren maar net op tijd voor de fietswijding aldaar , deze begon stipt om 11 h.
Aangekomen in de ‘Tempel-Gods’ heet de pastoor ons welkom aan de ingang en zegt, hoe kan het ook anders: “slecht weer
vandaag hé mannen !”.
We antwoorden dat we door het slechte weer maar met z’n 3en zijn in plaats van met 20 personen zoals andere jaren.
In de preek zei ‘il fadré’ dat ondanks de weersomstandigheden we toch nog met ongeveer 100 fietsbedevaarders aanwezig waren
in de eucharistie-viering. Na de dienst werden onze fietsen nog gezegend en wij opnieuw een warm plaatsje opzoeken om een
pistoleke met een koffieke te nuttigen.
Nu ‘de kortste weg naar huis terug’ de boodschap is, zal een ommetje Poggio voor een volgende keer zijn.
Met de wind in de rug is het fijn rijden en schieten we goed op, maar een klein oponthoud door een ongevalletje met een bromfiets
en Peter Weyts komt weer roet in het eten gooien !
Beperkte materiele en fysieke schade, gelukkig, en na de papieren zo correct mogelijk ingevuld te hebben laten we ons door de
sterke wind verder naar huis drijven tegen een strak tempo . (PW)
Zo 21-3
Na de zware forfaitcijfers van de rit Scherpenheuvel, verschijnen er toch 14 moedige wwt’ers op het zondagappel, om het nog
steeds aanhoudende stormweer te trotseren !
De beste windklievers nemen de rest op sleeptouw via Campinastrand naar Mol-Sluis voor het ritje Lor Geudens. De mindere
goden worden goed afgeschermd en alles verloopt prima zonder ook maar één negatieve reactie (we leren bij).
Het ging eigenlijk veel te goed, tot er plots in de omgeving van de Zegge een onvriendelijke labrador onrust komt stoken in de
voorste gelederen van het peleton. Gelukkig door de felle wind op kop is het tempo niet van die aard en kunnen de meetsten tijdig
remmen, maar het was Frank Pluym die tegen het asfalt aan dondert en Stafke Janssen die besluit om zwaantje te gaan spelen in
een diepe gracht (vol water n.b.!!) aan de linker zijde van de weg. Waarschijnlijk uit schrik om te verzuipen door de hoge
waterstand neemt hij Ludo Faes mee om hem boven te houden. Enfin buiten een nat pak en een vuile fiets kunnen we uiteindelijk
de rit afmaken en er nog eens hartelijk om lachen bij de Jef, waar de watersporen van Stafke wel tot ’s avonds zullen zichtbaar
blijven ! (RvdB)
Za 27-3
Een ‘schoon kliekse’ verzamelt rond den enen op de rusthuis-Cashparking en na wat gezever wordt er ook nog aan fietsen
gedacht.
Via Dessel langs het kanaal tot de sluizen van Meerhout alwaar den dijk links gelaten wordt .
De eerste “drieprovincieroute-plaatjes” duiken op en na een eerste stukje onverhard er bijgenomen, wij verder, door het golfterrein.
Een heuveltje bergop wordt er graag bijgenomen … ;voor de meesten althans; behalve Staf M die het eerste euveltje omzeilt … en
… we zien hem niet meer terug … voor vandaag n.b.
De goesting voor iets meer dan het vlakke is er wel, telkens gaat het tempo omhoog bij het nemen van een molshoopje !
Enfin, buiten een paar maal een plaatje gemist … ‘zelfkritiek is hier zeker niet overdreven’ , werd deze rit proper afgewerkt en was
er nog genoeg tijd over voor een het natje …!!
Goed voor bijna 120 km . (LT)
Zo 28-3
Naar jaarlijkse gewoonte zijn we met een delegatie gaan helpen op de motorcross van de Delta-Crossers … maar er is toch nog
gefietst ook … Hiervan geen verslag gezien ! (LT)
Za 03-4
Zou het aan het weer liggen … of is er vandaag niet veel goesting ? Of toch … de laatste moment komen er toch nog 3 van de
onzen afgezakt. Met z’n 8en de wind in het voordeel vertrokken door den Utrecht richting Poppel ; da belooft voor straks !!
Langs Alphen, Chaam met als keerpunt Ulvenhout . Er wordt flink doorgefietst zeker telkenmaal Marco di Lungo en een andere
keer ‘super in ’t vorm’ Staf de Vocht de forcing doorvoeren vooraan, bij sommigen begint het te kraken … of ze denken dat het
kraakt … ; waar zit het verschil … misschien wel tussen die 2 oren !!!

Rond Ulvenhout worden we op de koop toe getrakteerd op koud hemelwater, maar we moeten verder … langs Baarle-Hertog en –
Nassau, richting Weelde Statie in het zog van een tractor, alwaar overmoedige Marc even naast de weg sukkelt, maar toch nog
recht blijft !!
Het laatste stukje van brug 6 naar brug 5, langs het kanaal over ’t Pleintje tot aan het Paradijs,met 90 km op onze tellers en een
gemiddelde van 31 km/h … Dorst !! (LT)
Zo 04-4
Ronde Van Vlaanderenweer voorspelt vandaag, al wat niet te pruimen valt dus … en … ’t blijft koud, nat, miezerig … !? Tot een
halfuurtje voor vertrek … ’t plots stopt met regenen, zijn de weergoden ons toch nog gunstig gezind ?
Vlug … vlug de koersbroek aan … er staat nog volk te wachten ook …onderweg de Marco nog mee opgepikt en met z’n 6en op
pad. Beukend in de wind; Stafke Janssen zo veel mogelijk uit de wind zetten is de boodschap en we bieden hem deze dienst gratis
aan … !!
Witgoor, Blauwe Kei, Lommel, Luyksgestel, op de eerste rij doet het pijn … langs Reusel …!
Na 70 km fietsen we terug ‘onder den toren’ en nog net tijd over voor … ne frisse pint . (LT)
Za 10-4
Voor de nog gewijzigde ‘Verbroederingsrit met de Mertboys’ komt veel volk opdagen, als ’t weer een beetje meevalt, zal ’t een
gezellig dagje worden !?
Nog niet uit Arendonk dient reeds gestopt te worden, nadat Guy Vaes z’n wiel scheef trekt … de ‘power’ van de concurrentie ?!
Willy Baelemans, de gebroeders Brouwers en Fik Aerts maken na ongeveer 20 km rechtsomkeer, zij hebben in de namiddag een
chronoritje met de ganse Ravagofietsclub, maar we zijn nog met volk genoeg : 22 nb.
Als het fietspad door de Loonse-en Druunse duinen opgereden wordt, passeren we een groep ruiters, waarbij 1 paard op hol slaat
en de hele horde onrustig maakt met geharwar tot gevolg.
Gelukkig buiten 1 ruiter die in het zand terecht komt en de Wim die eventjes dient te klunen, loopt alles toch nog goed af …!!
In Kaatsheuvel aan de Efteling dient een eerste keer de kaart bovengehaald, Wim en Liesbeth De Vocht maken ook alhier
rechtsomkeer, nog een beetje bijtrainen op hun niveau !!
De kaart zal nog geregeld bovengehaald moeten worden,… waar fietsen we eigenlijk naartoe?
Oja naar die e ‘molen van Nieuwkuyk’ !! Maar waar blijft deze nu toch , een tennisplein waar
Dré Mertens en de Martin eens enkele trappisten gedronken hadden is een aanknopingspunt en 2 bruggen verder langs het kanaal
maakt dat de molen eindelijk in zicht komt.
Om kwart voor 12 zit 20 man met z’n knieën onder tafel voor een middagmaaltje op z’n Hollands.
Na een klein uurtje zit het ganse peleton terug in het zadel, de donkere lucht kondigt niet veel goeds aan … en het gedruppel wordt
regen … maar we moeten verder.
En al vlug dient de kaart terug bovengehaald … blijkt dat we in een ronde rijden … !?
Nu wil niemand door de regen nog ommetjes maken of lang stil staan, maar het noodlot slaat weer toe als Dré Mertens z’n
zadelbout breekt, alweer … voetjes aan de grond !
Een plaatselijke boer wijst ons de weg naar de dichts bijzijnde fietsmaker, op zoek naar een bout van M8. Staf Marien die het niet al
te breed heeft, besluit samen met engelbewaarder Peter Weyts verder te fietsen.
Na een oponthoud van een klein half uurtje; in de regen; is het euvel opgelost en den ene al meer onderkoelt dan den andere fiets
verder. Een tiental km verder is het Rob vd Bossche die zowel voor als achter plat rijdt en de groep moet alweer … aan de kant,
Hein Roeymans besluit ook solo verder de rijden.
Gelukkig mindert de regen, en meer nat dan nat kon toch niet meer, en de koude begint door te dringen in handen en voeten …!
Terug in Arendonk na 145 km besluit de meerderheid eerst thuis te gaan douchen om aprés-bikend bij de Jef af te sluiten.
Als verbroederingsrit niet meer voor herhaling vatbaar, volgende editie zetten we een eenvoudiger tochtje op het program!! (LT)
Ma 12-4
e
2 Paasdag … den ene al wà meer chocolade gegeten dan den andere, de fiets op, een beetje ‘vetverbranden’ zal zeker geen
kwaad kunnen …!!
Richting Holland wordt beslist , we zien onze verbroederingscollega’s van afgelopen zaterdag een eindje verder voor ons uit fietsen
en net over de grens zitten we ze al in ’t wiel . Rudy van Gool wil toch nog een ietsje meer en steekt ze voorbij, maar het wordt voor
hem een soloritje verder, want de rest blijft gewoon achter aangesloten.
Rustig verder peddelend langs Luyksgestel, Vossemeren, Lommel, Blauwe Kei, Witgoor om over de brug de Mertboys naar links en
wij naar rchts … richting Paradijs …! (LT)
Za 24-4
Toch redelijk volk, maar wie kent de weg naar Biest-Houtakker en Oosterwijk nu Staf Mariën forfait laat ? “Geen paniek”: zegt Marc
Verheyden, “ik ken nog een alternatief !!” En na de goedkeuring van onze voorzitter zet hij zich steevast in de voorste gelederen om
langs Bergeyk over rustige wegen tot aan de Achelse Kluis, waar links afgeslagen wordt door een prachtig Heideland, met enige
minpunt de vele slagbomen die dienen gepasseerd te worden .
Na het verhelpen van een platte band bij Jos Mertens , waren plots Guy Meulemans en Ludo de Vocht nergens meer te bespeuren
… ?? Tekst en uitleg door Guy zelf hieronder !
Er werd flink doorgeduwd en bij Postelboer stond 115 km op onze teller . (LT)
Commentaar van Guy :
Een kort woordje uitleg bij het “plotse verdwijnen” van Ludo de Vocht en mezelf afgelopen zaterdag: Bij het lekrijden van Jos
Mertens, liet ik me wat uitbollen in het gezelschap van Ludo. Deze had dorst en was op zoek naar een winkel of automaat en wou
wat verderop gaan kijken. Aangezien hij de weg niet kende, zou ik wel even meerijden. En hier liep het mis: i.p.v. dit even te
melden aan de groep fietsten we vlug verder. Geen winkel echter in de bewoonde zone, dus de groep tegen fietsen dachten wij.
Helaas geen groep gezien, groep weg! Snel maar besloten om richting kanaal te rijden. Daar in de verte wel een groep gezien, in
de verte dus !! Dan maar een koppeltijdrit geprobeert, maar de Ludo z’n Bidon was al leeg, nu de rest ook nog !! Toch nog deftig in
Arendonk geraakt, mits een snelle drankstop in Witgoor. (GM)
Za 01-5

Een bijzonder zwaar onweer de vrijdagavond brengt ons in twijfel aangaande de plannen: Ronde Van Vlaanderen morgen, … en er
wordt beslist ‘niet’ te gaan …!?!
Foute beslissing zo blijkt ’s anderendaags ’s morgens … Ik zou wel m’n kl… kunnen opvreten!
Dan maar om 13.00 h naar de Cash, en net als ik m’n koersbroek aanheb, … telefoon, … ’t Is Marc Verheyden: “Ik zit in de
Ardennen er heb er al 130 km opzitten, waar komen jullie straks samen ?”
Samen met Leo Bax, Ludo de Vocht, Bob vd Ackerveken en Paul Verheyden dan maar ‘en route’!! Zou de rest dan toch deze
voormiddag vertrokken zijn ? Ludo maakt in Reusel al rechtsomkeer, moet nog met Liesbeth gaan koersen .
Het woensdagavondparcours met een variante Blauwe Kei en Zilvermeer wordt feilloos rondgefietst en na 75 km meren we aan in ’t
Paradijs, waar na enige tijd de Marc (van z’n woord) ons gezelschap komt houden …!! (LT)
Za 08-5
Omdat de Lor vandaag 50 jaar samenzijn met z’n Maria viert, wordt de rit ingekort, om hem en z’n familie onze blijk van sympathie
te tonen, … maar eerst, …. Fietsen !!
Een ritje rond Postel van 45 km maakt dat we toch nog te vroeg bij de hoofdingang van de kerk staan te koukleunen, maar we
hebben het er graag voor over !!
Met onze voorwielen in de hand wordt een erehaag gevormd voor het “Gouden Paar” en z’n gevolg, … en ’t wordt zeker
geapprecieerd !!
Na deze ‘ceremonie-protocolair besluit iedereen om naar ’t Valkenhof te gaan ‘aprétten’(what’s in a name ?).
Doch voor Staf de Vocht, Leon Meulemans en Luc Timmermans is er nog niet genoeg gefietst, en dezelfde “Ronde 2” als daarnet
wordt aangevangen, maar deze keer worden “2” tanden bijgestoken en om beurt 5 minuten kop rijden maakt er nog een pittig ritje
van !!
Na ongeveer 1 uur en een kwart later schuiven ook mijn knieën onder de tafel bij de rest van het gezelschap . (LT)
Za 09-5
Scherpenheuvelbedevaart, … den ene te voet, … den andere ‘mee ne vloo’, … of met allebei, … hé Charel, … ! Wellie alleen te
fiets, …!!
Een wel bijzondere rit voor velen onder ons, aan het aantal aanwezigen te zien, … of is ’t voor : “ene mee hesp en ene mee kaas !!”
In ieder geval een populair plezant ritje voor de meesten onder ons .
Na een pittig ritje en precies 1uur en 3 kwartier later komen we aan in de bedevaartplaats.
En de koffietafel staat er reeds klaar ! Ook Staf Mariën en Paul Verrijdt met de wagen komen ons gezelschap vervoegen, … en na
een beperkt (sport?)ontbijt dient de terugweg aangevangen te worden, … ook een ‘peace of cake !’.
En er is nog net tijd genoeg over om bij Postelboer goeiendag te gaan zeggen !!
Goed voor 90 km fietsentertainment !!(LT)
Za 15-5
“Waar blijft Staf Mariën toch, krijgt ie z’n bromfiets niet gestart ?”. En net als we willen gaan zien, … komt hij eraan gebromt.
In formatie naar Schoonbroek voor de Herman Frisson-Classic, nog even wachten op Karel Broeckx, die terug gedraaid is om een
drinkbus te gaan halen .
Goed en wel vertrokken,… pech voor Staf de Vocht,… z’n achtervelg doorgeremd en deze dient noodgedwongen rechtsomkeer te
maken.
Maar we zijn nog met volk genoeg en al vlug wordt aangeklampt bij een voorbijsnorrend groepje en de snelheid gaat de hoogte in !!
e
e
Tot aan de 1 bevoorrading plakken we in hun wiel en na een snelle break zijn de rollen omgekeerd en in het 2 deel komen de
heuveltjes eraan,… maar,… geen probleem !!
e
In Nieuwrode en koffiepauze genomen en verder, de snelheid zakt nauwelijks en na een 3 vlugge controlepost met de nodige
versterkingen te Meerhout-Zittaart gaat het in sneltreinvaart richting Schoonbroek.
Na ongeveer 150 km staan we terug bij het vertrek en het vervolg is een gebruikelijke en gezellige ‘aprés-bike !! (LT)
Zo 16-5
Een ritje over Noord-Hollandse wegen, met als keerpunt Diessen.
Een lekker zondagtochie met nog vlug een ommetje brug 6. (LT)
-----------------------------------------------------------Fietsvakantie Vossenack (Duitsland)
Do 20-5
’t Is nog geen kwart voor 7 en André en z’n Magda zijn er al …goed op tijd, mijne velo op den auto, kabas erin en weg, naar het
verzamelpunt: parking Cash. ’t Zijn altijd de zelfde waar op dient gewacht te worden, … enfin ’t is verlof !!
En na een autorit van ruim 2 uur komen we aan bij ons stekkie voor 4 dagen: Hotel Züm Alten Forsthaus in Vossenack.
Na een koffietje hebben de coureurs er wel zin in, … fietsen, … koersbroeken aan en : On our way !! Lekker heuvelachtig parcours
en eerste stop Woffelsbach, maar we besluiten verder te fietsen tot Schmidt, … ons stekkie van 5 jaar geleden: bij Den Alten Fritz.
Waar een middagmaal genuttigd wordt, maar voor sommigen wel een beetje lang aan tafel, … enfin, nogmaals: ’t is verlof !!
Onze rit verloopt verder langs Nideggen, … en opeens daar ligt een coureurke tegen het canvas, … tedju, … ’t is de Louis die het
achterwiel van Leo Bax geraakt heeft, buiten een schaafwond niks aan de hand.
Laatste tussenstop in Schevenhütte en nu in een rechtstreekse lijn terug naar ons hotel, waar de vrouwen ons zitten op te wachten
op ’t terras en al wat ze te zeggen hebben is : “String”.
Ze hebben precies een glaasje teveel op …?!
e
Na zelf ook een Grösse Bier genuttigd te hebben, douchen, avondeten en de 1 avond wordt in mineur afgesloten in de gastestube.
(LT)
Vr 21-5
Half 9 aan ’t ontbijtbuffet ! Dat was alleszins de bedoeling. Want voor enkelen onder ons blijkt dit toch nog wat vroeg ! De naweeën
van een avondje amusement in de bar bij barman Fathi en barvrouw Jacqueline zijn nog zichtbaar ! ’t Is overigens duidelijk dat DJ
Luc de avond beter heeft verteerd dan zijn collega DJ Paul ! Enfin, … ’t is verlof hé !
Na het fantastische weer van gisteren start de dag vandaag met nodige gedruppel. Sommigen zien het doomscenario van Spanje
e
2002 opduiken ! Gelukkig klaart het wat op tijdens het uitgebreide ontbijt en om 11u wordt de 2 rit op gang geschoten.
De heren coureurs op zoek naar de nodige beklimmingen en de vrouwen op zoek naar kleurrijke ‘strings’ in het stadje Düren.

e

In het begin nog wat frisjes maar na de 1 serieuze helling loopt de lichaamswarmte al snel op naar aangenamere temperaturen !
De beruchte en door sommigen gevreesde ‘Hammer’ staat vandaag op het menu ! Maar door een slecht ingelichte plaatselijke
signaalgever missen we deze kuitenbijter. In Einruh wordt gestopt om te smullen van een lekkere pannekoek of bockworst. Na deze
bevoorrading volgen de hellingen zich snel op en net voor Schmidt laten enkelen ‘den beer’ in zich los en moeten 2 renners een
achtervolging van 10 km rijden. Ondertussen zijn Roger en Louis, die een snipperdag hebben genomen komen aansluiten met de
volgwagen. Na een lekker tasje koffie in een plaatselijke kebabzaak te Heinbach wordt het laatste gedeelte in groep afgelegd.
Onderweg nog de gevolgen gezien van een overmoedige motorrijder, dus: toch maar voorzichtig verder naar het hotel. Hier wordt
ook de sauna, Turks bad en zwembad aan onze strenge eisen getoetst, … en goed bevonden !!
Opnieuw lekker gegeten en om de nodige kartoffelen te laten zakken wordt er een ontspannende avondwandeling ingelast. Maar
van al dat wandelen krijgt men dorst, dus eindigt deze uitstap achter een Weissbier in de bar bij Fathi. Meteen ontspint er zich een
discussie tussen Jacquelin en Fathi wie nu het beste een pint kan tappen. Een discussie die nog heel de avond zal duren !
Ondertussen kijken we uit naar het live-optreden van de ‘Bossche Brothers’… Goe bezig manne !!! (GM)
Za 22-5
Samen met de Guy op tijd voor het ‘Fruhstuck’ maar, … er is nog niemand, … pas om kwart voor negen komen Ann en Yves ons
gezelschap vervoegen aan tafel, kort daarna gevolgd door de anderen en de laatste is traditiegetrouw: Yolanda van de Paul.
Na een stevig ontbijt, … koersbroeken aan en het voltallig peleton gaat op weg inclusief: Louis en Roger !!
’t Is koud, zeker in de eerste afdaling, de Rob z’n fiets davert er zelfs van, … brrrr. Maar bij de daaropvolgende klim krijgen we ’t al
een pak warmer. Langs Heimbach verlaten we stilaan de vallei van de ‘Rürstausee’, richting Bad-Munstereifel, volgens Rob
allemaal: ‘vals plat’, maar niks is minder waar, … een aantal flinke kuitenbijters dienen erbij genomen te worden !
Rond de middag na ongeveer 50 km fietsen komen we in Bad-Munstereifel aan, een eetgelegenheid gezocht en, … de knieën
onder tafel !
Na een klein uurtje wordt aan de terugtocht begonnen, buiten de kleine onzekerheid over de juiste weg verloopt deze vlekkeloos .
In Niddegen, … voeten aan de grond en op een gezellig terras in de zon, uit de wind genieten we van een welverdiend natje. “Wie
maakt nog een ommetje Heinbach, Schmidt ??” Niet veel kandidaten zo blijkt, toch Mark, Yves en Luc gaan er nog eens een lap op
geven !!
Een paar km verder klinkt : “Tot in het hotel!”. En er wordt al direct versnelt, … een sportief onderonsje, maar dat was al vanaf het
begin duidelijk !!
In Schmidt mist Marc de afslag richting Vossenack en ikzelf mis 1 straat bijna terug aan het hotel, maar we kunnen corrigeren en
behoorlijk afgepeigelt komen we alle 3 met enkele minuten verschil binnen, alwaar het overige gezelschap reeds bij een frisse pint
zit. Op onze teller staat 125, de rest moet met 110 vrede nemen.
Er is nog tijd genoeg over voor een verkwikkende “sauna met alles erop en eraan” en het avondeten smaakt overheerlijk.
Na nog eens een gezellig avondwandelingetje wordt ons laatste stekkie, … ‘de bar…’
En morgenvroeg, … na het frühstuk, … koffers pakken en terug richting Arendonk.
Algemeen besluit: uitstekend kunnen fietsen, zo te horen hebben de ladies zich ook voortreffelijk geamuseerd, … prima verlof
geweest, zeker nog eens voor herhaling vatbaar !!
(LT)
--------------------------------------------------------------Zo 23-5
Deze morgen was het een vrije rit en de groep had gekozen om nog eens langs Diesen (NL) te rijden. Wij waren met 9 toeristen,
het was niet te warm en flink wat wind. André Janssen was het eerste slachtoffer met een lekke band , dus was er werk aan de
winkel voor Staf Mariën (natuurlijk!!) , die de klus vlug klaart (men wordt er handiger in naarmate men het meer doet hé). Het
volgende slachtoffer was André Vromans (Staf, … !!).
De snelheid was best te pruimen: ongeveer 27 km/h gemiddeld. Na de rit zij wij er nog eentje gaan nuttigen bij Postelboer, … dat
deed nog eens goed!! (KF)
Za 29-5
“Amai, ondanks het chique weer maar een magere opkomst” beaamt de Rob, zijn woorden zijn nog niet koud of ze vallen bij bosjes
uit de lucht.
“Mag ik met jullie meerijden ??” klinkt het plots, … een ‘young ladie’ meldt zich aan !! Een paar seconden blijft het stil en dan volgt
het antwoord: “Zéér zeker, komen er zo nog ?!”
Op de kalender staat een ritje Holland genoteerd en nog maar eens zonder parcourkenner Staf Mariën gaan we er het beste van
maken.
’t Lukt nog aardig ook, buiten een stukje in tegengestelde richting zonder problemen en met een ommetje brug 6 erbij staan er 92
km op de teller bij een gemiddelde van + 31, … niet slecht !!
Pascal, … zijn we ondertussen achtergekomen hoe onze ‘schone gezellin’ noemt, neemt afscheid van ons peleton en bij Angéle
aangekomen is ’t even tijd voor wà anders !!
Mark Verheyden en Staf de Vocht zijn hier ondertussen ook aangekomen en doen het verhaal over hun ‘Gymna-Classic’ van
vandaag. (LT)
Zo 30-6
Ongeveer 20 man heeft er zin in, … voor het reeds gekende ritje Ulvenhout.
Als de aangekondigde regen nog even op zich laat wachten komen we droog rond, even dreigen wolken met gezever, maar al even
vlug breekt de zon terug door.
André Janssen haalt z’n koersverleden terug op en na een paar mislukte pogingen lukt het ‘m wel, gesteund door enkele andere
heethoofden, kiezen ze voor het muizenpad, … !!
Op ’t terras van ’t Paradijs aangekomen en wat geschuif met stoelen en tafels kan de pret ook hier niet op als Tom Faes en
Superbrouwer ons vertellen dat ze jarig waren afgelopen week is’t wel gelijk, … Bingo !! (LT)
Zo 06-6
Uit respect voor het overlijden van Kris Smeyers vraagt onze voorzitter ‘1 minuut stilte’, … Het droeve gebeuren zal ons nog lang
bijblijven en Kris zal in de toekomst; in onze gedachten; steevast meefietsen in het peleton, …!!!
Na een moment van bezinning zet de fietstrein zich in beweging, … richting Lommel, Ford-Testparcours .

Alhier aangekomen gaat de snelheid al vlug traditiegetrouw de hoogte in en in een sneltreinvaart wordt het 25 km lange traject
afgelegd.
De gedachte laten mij niet los, … hoe het precies 1 jaar geleden was, … samen met Kris, hetzelfde parcours alhier, … zwoegend
en zwetend om toch maar z’n wiel te kunnen houden.
’t Waren mooie momenten, waar we steevast aan herinnerd worden, … Adieu Kris, … !!! (LT)
Za 19-6
Na vorig jaar ontbroken te zijn op de kalender, staat ie er dit jaar terug op, … de Koninginnenrit : ‘Mergellandroute’. Al blijkt bij het
afladen van de fietsen in Elsloo dat bij Frank Pluym een gebroken spaak in z’n achterwiel zit .
Na een bezoekje aan een plaatselijke fietsenmaker is het euvel vrij snel verholpen, … en wij eindelijk op weg.
Buiten alle verwachtingen in breekt zelfs de zon door het wolkendek, zodat de pret niet op kan voor zeven van de onzen. En onder
het motto: lekker scheuren over Zuid-Hollandse bulten ,kunnen we ons hartje nog eens op halen ! In het traditiegetrouwe ‘Vijverhof’
wordt onze middagtaart genuttigd, maar het weer verandert ondertussen en al spoedig begint het te druppelen,… buienweer !!
‘Yzerweg en Keutenberg’ worden goed doorstaan, maar bij een passage van wegenwerken komt Frank Pluym met de pedaal tegen
een borduur terecht en smakt tegen de grond, … zonder veel ergs blijkt !
De laatste km’s drijft de nog steeds in form zijnde Staf de Vocht het tempo nog eens de hoogte in en er worden weinig verhaaltjes
verteld in het peleton !!
Ons nieuw gezicht sinds enkele weken : Stef Huybrechts heeft de vuurproef prima doorstaan, kan diepgaan en afzien, ‘ene mee
kruim !!’
Na 140 km terug bij de auto’s, kattenwas en richting huis, alwaar in het Valkenhof aangekomen blijkt dat de namiddagfietsers maar
een duogroepje was, nl : Rob v/d Bossche en André Mertens, … hoe kan het zijn, … de verplaatsingsgroep was groter, … !!! (LT)
Zo 20-6
Brrrrr, … ’t is koud en niets dat erop wijst dat morgen de zomer begint, … !?
Met ongeveer de helft van de onzen en nog wat gastrijders belooft het toch een gezellig ritje te worden.
Buiten een enkele sanitaire stop (Roger) en een niet geziene slagboom aan een overweg (Rob) wordt het denkbeeldige parcours:
Kanaalpad, alias de Lus rond Balen, feilloos rondgefietst.
En met nog een te kort lusje als toevermaatje maakt dat we ietsjes te vroeg bij Postelboer zitten. Goed voor 80 km .(LT)
Zo 27-6
Regenweer, toch nog 8 (5 wwt) moedig aan de Cash. Na wat wikken en wegen om 8.15 h toch nog vertrokken. En boven wonder
op een paar druppels na geen regen meer gezien !!
Na een paar km’s kwam den oudste uit het gezelschap vragen:”of we gingen fietsen of wa ?”
Da’s olie op het vuur gieten natuurlijk en het tempo schoot de hoogte in, … !!
Een rondje Diesen moesten we er wel bij nemen, want waar we dit dorpje binnenreden, zijn we er ook weer uitgereden, …!!
Om toch aan wat km’s te komen nog een ommetje langs Poppel en zo naar Angéle om de grootste dorst te lessen . (EV)
Za 03-7
Na een plensbui om 12.30 h was de fietsgoesting bij velen ver te zoeken, … ?!
Met maar 4 man aan de Cash en kwakkelweer in ’t verschiet werd besloten om niet te ver van huis weg te rijden.
Wij weg voor een ritje langs het woensdagavond(speed)parcours . In Luyksgestel gekomen, toch maar een ommetje langs de
Vossemeren en net voorbij het vakantiedorp, plat, … ! Na een snel herstel, vlug de brug over om te schuilen. Na een plensbui van
een half uur reed Ludo de Vocht alleen verder wegens anders te laat thuis voor een gouden jubilee. En na nog een poos gewacht
tot het volledig over was met regenen zet de rest van de groep zich ook terug in beweging.
Op een paar druppels na toch nog droog aangekomen in ’t Paradijs. (EV)
Zo 04-7
‘Rondje Lor Geudens’, maar waar zit hij, …? Na enige practisatie over hoe en langs waar, … komt de Lor toch nog opdagen, … nu
zijn we gerust !!
Tesamen met 2 losrijdende renners: nl: Matthias v. Mechelen en Peter Wuyts zit er flink vaart in het peleton en na 85 feilloos
afgelegde km’s wordt in het Valkenhof ‘den aprés’ genuttigd !
(LT)
Za 10-7
Het nachtelijke regengekletter zorgt ervoor dat er ‘maar’ 8 man paraat staat voor de Marc ‘zijn Rondje Oosterschelde’.
Onderweg met de wagens naar het vertrekpunt klaart het spoedig op en de zon is ook van de partij .
Na enkele km’s op de Oesterdam worden we erop attent gemaakt dat de wind ook van de partij is en verder langs de open vlaktes
deze alle spel heeft !!
Ongeveer 50 km gefietst wordt een eerste break-stop gehouden aan de yachthaven van Herkingen, maar er is bewolking
opgekomen en er hangt regen in de lucht . Even wordt zelfs geschuild in een plaatselijke boereschuur, maar ’t is loos alarm, zo
blijkt !!
Bij het binnenrijden van Zierikzee schijnt de zon alweer volop en na het middagmaaltje bij ‘de Chinees’ is het alweer ‘fietstime’ !!
Voorbij de 5 km lange Zeelandbrug komt de wind eindelijk in ons voordeel en worden we letterlijk naar de wagens geblazen, …!!
Goed voor 150 km bikepleasure. (LT)
Zo 11-7
Met 12 wwt’ers en 7 gastrijders, die allemaal vol bewondering naar Stafke Janssen z’n nieuw
vliegmachien stonden te kijken, werd er vertrokken richting Retie. Onderweg de voorzitter opgepikt (verslapen), en zo richting
Blauwe Kei. Onderweg naar Lommel een paar keer verwarring maar alles liep gelukkig goed af. Na een leuke rit aan een goed
tempo werd schrijver dezes er nog vlotjes afgeraced door zijne zoon (plezant hé, …!!)
Maar bij ne goeie trappist en goed gezelschap is dat rap vergeten, … !! (EV)
Za 31-7

‘Route Hesbaye Insolite’, …(what’s in a name ? ), een afgepijlde autoroute van 98 km doorheen Haspengouw. Volgens Peter
Weyts een niet al te moeilijk op en neer parcours, …!
Guy, Marc, Stefan en Luc met 2 fietsen in ’t koffer en 2 op ’t rekske bij eerstgenoemde’s wagen tot St-George-sûr-Meuse, waar op
het kerkpleintje niemand’s aandacht gaat naar wat voor ons het hoogtepunt van de dag moet worden, … !!
Van hieruit richting Amay, is het grotendeels dalen tot aan de oevers van de Maas, van waaruit (zo zal achteraf blijken) de lastigste
klim begint weg uit de Maasvallei (Amai).
Onbekende plaatsnamen zoals: Jehay-Bodegnée, Vinalmont, Moha, Warmont-Dye, … enz. Dorpjes waar de tijd is blijven stilstaan,
… waar het moderne jachtige leven, … zoals wij dit kennen nog moet uitgevonden worden, … en toch maar anderhalf uur met de
wagen, … prachtig !!
Ongeveer halfweg en een beetje beschut tegen de zon ; die het overheersende wolkendek doorbreekt ; wordt op het terras van een
plaatselijke vissersclub de middaglunch genuttigd.
Verder wordt er ook nog een bordje gemist, zodat we nog genoodzaakt zijn een extra klimmetje erbij te nemen (met plezier) , zodat
bij het weerzien van de wagen 102 km op onze teller staat.
Persoonlijke eindbalans: geen al te moeilijk klimritje, zeker nog eens voor herhaling vatbaar !
(LT)
Zo 01-8
Woensdagavondparcours, met een extra lusje Schoonbroek, … tegenovergesteld en langs Farm-Frites, Lommel, Vossenmeren om
in Luyksgestel het gekende tegen de klok in te biken.
Maar het is zondag en de snelheid moet aan banden, …!!
Langs Reusel terug Arendonk binnengefietst, met nog iets te weinig km’s , misschien wel glas op de baan (kermis oep de vraai)
verplichtte ons peleton nog een ommetje brug 6,…!
Goed voor 82 km. (LT)
Za 07-8
Een zich van ver aankondigend onweer komt roet in de Mark z’n ‘Grote-Peelrit’, …!!
Maar tegen de middag klaart het open en het zal een ritje ‘Kleine-Peel’ worden, of iets dergelijks, …!!
Dan maar om 13.00h verzamelen aan de Cash en met de Marc constant in de voorste gelederen als ‘routekenner in spe’ kan het
niet mis lopen, … !!
Eerste richtpunt: Bergeyck, langs rustige wegen naar Borkel, Schaft, …!!
Paaltjes in ’t midden van het fietspad dienen eigenlijk om grote voertuigen hiervan weg te houden, … of om stuntrijders hun ding te
laten doen, … zo bewees Ludo de Vocht die frontaal met zo’n ding in aanrijding kwam, … nog recht kon blijven ook, … prachtige
show, kunnen wij nog iets van leren !!!
Maar de weg was nog lang om te bij details te blijven stil staan en wij moesten verder, de warmte van het zomerweer kregen we er
nog gratis bij ook !!
Voorbij de Achelse Kluis, Lommel, enzo voort enzo verder, tot het boeltje ontplofte langs het kanaal richting de Kruisvaart en ’t was
Yves Boenders (in superkoersvorm) z’n schuld, van de speeltijd wordt door de anderen gretig gebruik gemaakt, om het hart nog
eens op te halen !! Moet kunnen na 70 km correct 2 aan 2 gefietst te hebben, … !!
Toch nog met de ganse groep terug samen de laatste km’s tot terras Angéle, … goed voor 95 km. (LT)
Zo 15-8
Schitterende zomerdag voor een ritje Ulvenhout andersom.
Onderweg werd ik door Miel van Herck ingelicht alwaar het parcours kruist, …?? Al zo dikwijls gereden, … en dat wist ik niet, …
Tiens !!
Bijna in Poppel komen we de 2 Retieboys tegen (Mark en Rob) , die waren daags voordien ietjes te lang blijven plakken bij de
Lits…!?
Achteraf : ‘Big Fun’ bij Postelboer. (LT)
Zo 29-8
Frisse temperaturen met een matig zonnetje om 8 u aan de Cash, net zoals 13 liefhebbers, waarvan 9 wwt’ers. Met Ludo Faes en
Rudy van Gool als eerste tempomakers werd de rit richting Grobbendonk aangesneden. Langsheen ondertussen gekende wegen
bereikten we het
Albertkanaal, waar Stafke J ons traditiegetrouw voet aan de grond deed zetten voor zijne ‘pisstop’! Datzelfde voetje moest even
later opnieuw aan de grond voor een lekke band van gastrijder Roger Verwaest. Nadien werd er nog flink gefietst met de wind als
bondgenoot om alzo 80 km te hebben afgemaald en ditmaal wel te kunnen nagenieten bij KVG en zoals gewoonlijk met de nodige
decibels !! (GM)
Za 04-9
Nog maar eens lekker fietsweer en toch maar 7 wwt’ers en 3 gastrijders. Nog maar eens lekker fietsweer en toch maar 7 van de
onzen ??? Op de kalender stond aan rondje Oosterwijk-Oirschot. Wét er iemand de weg ? Geen probleem zé den Dré. En wa
bleek, het was nog waar ook want op een paar aarzelingen na reden we net 3 uur over 95 km.
Dus ge snapt het al, … de drankjes bij Potelboer smaakten overheerlijk !! (EV)
Zo 05-9
Met 10 wwt’ers en 7 gastrijders staan we klaar om naar Hoogstraten te fietsen. “ Niks van” , zegt de Marc : “da’s 110 km en te ver
voor een zondagvoormiddag, we rijden wel naar Zoersel” , zegt ‘de Lange’.
Zo gezegd, zo gefietst en na een vliegende start, werd er langs zeer mooie, rustige wegen op een voor iedereen te halen tempo
rond gereden. Met toch nog 30 gemiddeld werden er bij den brandweer (jaarlijkse opendeur) nog verschillende pintjes soldaat
gemaakt. (EV)
Za 11-9
Met veel wind en maar 5 wwt’ers tesamen met 4 gastrijders werd er vertrokken voor een ritje naar Neerpelt en Achel. Voor Staf
Mariën, die met rugpijn zat (tiens en z’n knie dan ?) , was de afstand te lang en hij besloot dan ook om na 30 km terug te draaien.
Wij met 8 man verder en ondanks dat we de wind meetstal in het nadeel hadden werd er stevig doorgereden !

Op de Postelsebaan moesten de Rob en de Rudy, na wat geroep uit de groep, eens laten zien dat ze goed in vorm zaten en ze
trokken nog eens door tot 45 !
Na deze tussensprint werd er besloten om bij Angéle iets gaan te drinken. Omdat we een stevig tempo hadden gereden (31,7 gem)
konden we nog het laatste stuk van Parijs-Brussel meepakken en met een Belgische overwinning was dit een mooie afsluiter van
een goede fietsnamiddag. (EV)
Zo 19-9
Vanwege de toch nog natte weg wordt beslist dat de geplande Prinsenroute, “te veel onder de bomen” zeggen ze “’t droogt te
slecht op” zeggen ze; vervangen wordt door de inmens populaire : ‘Route Lor’ !!
Dus de Lor nestelt zich nog maar eens voor de zoveelste keer in de voorste gelederen en ons treintje vertrekt langs het gehele
traject, … Goed voor 85 km. (LT)
Za 21-8
Om 8u met 5 man aan de Cash voor een ritje Valkenburg. Na wat gepalaver over wel of niet afrijden, wordt er onder een dreigend
wolkendek vertrokken. Onderweg de Rob nog opgepikt en wij weg. Met een stevige wind die meestal in de rug staat, worden de
km’s vlotjes weggetrapt. Na 80 km het eerste oponthoud, de Marc zenne achterband plat. Tijdens de reparatie krijgen we van een
al wat oudere mountainbiker de raad wat bredere banden te monteren. Nadat het lek gedicht werd reden we deze mens al lachend
terug voorbij, maar na een paar km’s, … plat! Nu is den Dré het slachtoffer en wie komt er na een paar minuten aangereden, …
jawel die e mountainbiker. Deze sympathieke Limburger geeft hem zelfs een binnenbandje cadeau en zo kunnen we weer verder.
Na de Slingerberg nog droog gepasseerd te zijn, moeten we even verder even schuilen voor de enige bui van de hele dag. Na 10
min kunnen we verder richting keerpunt , maar dat is zonder de pechduivel gerekend , de Marc opnieuw plat, en zo is het toch al
12.30 h als we net voor Valkenburg nog bijna van de weg worden gereden door een ‘snelheidsduivel’ !
Gelukkig bereiken we allen ongedeerd het Valkenhof aldaar, waar we na een lichte maaltijd al snel aan de terugrit beginnen.
En dan gebeurt er iets zééér zeldzaam: André Mertens geraakt gene meter nimmer vooruit !!
Maar na een klein uurtje afzien komt hij er toch weer stilaan bovenop, en dat is met de stevig wind op kop geen overbodig luxe.
Maar met vereende krachten komen we terug op bekende wegen en na een kleine inzinking (hongerklopje) van ondergetekende
komen we na 215 km in Arendonk aan waar we bij Angéle onze grote dorst lessen. (EV)
Za 25-9
Omwille van de dreigende lucht, zwanger van de regenwolken, wordt er besloten om de rit wat aan te passen en zo niet te ver van
onze thuishaven te blijven fietsen. Via Reusel richting Luyksgestel om zo via een ommetje richting Lommel en ‘de vart’ te rijden.
Lichte paniek bij sommigen wanneer aan de brug in Lommel, Peterken, ‘onze moedige koptrekker van dienst’
Het fietspad naar het kanaal mist en zo wat met bijna iedereen in z’n zog enkele meters door het zand moet wringen. Na wat
gemiljaar al snel terug op het rechte pad en wordt er verder huiswaarts gefietst via Mol-Maat. Géén noemenswaardige feiten verder
te melden en zodoende wordt onze laatste (echte) zomerrit met het nodige vocht afgesloten bij Angéle. Proost !! (EV)
Zo 26-9
De traditiegetrouwe afsluiter van onze wel rijkelijk gevulde zomerkalender, ook dit keer hadden Rudy en André een parcours
uitgestippeld en samen met Yves achter de Leo zijne laptop kon het evement beginnen, … Chronorijden !!
Ook nu weer de personen met de laagste gemiddeldes eerst één na één vertrekken, en superinvorm Guy Meulemans sloot af met
33,5 km/h opgegeven gemiddeld !
Maar toch gaat het voor een aantal fietsers goed fout, want net over brug 5 staan nog pijlen van 2 jaar geleden, zodat oa: Stefan en
Scott hopeloos verloren rijden richting Ravels, alsook ‘les fréres vd Bossche’ die goed fout zaten, …!!
Maar ‘it’s just for fun’ en ieder van ons vindt de weg terug naar Postelboer al dan niet pijlen volgend, …!?
Bij een smakelijke koffietafel is het nog wachten op Ludo de Vocht, Frans Spoormans en Paul Geudens die later vertrokken waren.
Na een korte ‘ceremonie protocolaire’ wordt bekend dat Karel Faes (ondertussen opgeroepen door de brandweer) het hoogste
schavotje mag betreden, gevolgd door Miel van Herck en Ludo de Vocht, … Proficiat !!
En dat het er gezellig was, bewees dat er tot een flink stuk in de namiddag ‘potten’ werden gepakt, … Moet kunnen, … af en toe !!
(LT)

Een rijkelijk gevuld; voor ieder wat wils; “Zomerseizoen” zit er weeral op, en zo duiken we weeral het “Winterseizoen” in ‘t zij met de
mountainbike – crossfiets in de bossen , of voor een ‘select’ groepje dat halstarrig blijft zweren bij de koersfiets op de baan .
Werkten mee aan de ritverslagen: Guy Meulemans
Eric Verachtert
Karel Faes
Peter Weyts
Luc Timmermans

