
DE WESTHOEK 

De Heren B vertoefden voor hun jaarlijks fietsweekend op 5-6 september in het Westvlaamse Dranouter. We 

overnachtten er in Hotel/Restaurant De Hollemeersch, gelegen op de flanken van de Monteberg en op 300 meter van de 

voet van de Kemmelberg. Dit was onze uitvalsbasis voor 2 ritten:  

- Zaterdag: 125 km => Dranouter, Watou, Roesbrugge, Hondschote, Veurne, Diksmuide, Poperinge, Dranouter 

- Zondag: 105 km => Dranouter, Cassel, Langemark, Ieper, Dranouter 

De weersverwachtingen waren niet denderend: 12 à 14°C, een strakke wind en kans op buien. Herfstweer, maar dat zou 

de pret niet bederven! 

DAG 1 

Zes Blosommers waren al op vrijdagavond opgereden. De rest van de troepen diende zich op zaterdagochtend aan in 

koppeltjes van twee. In een uiterst zonnig Dranouter, maar in de verte loerden onweerswolken. 15 mannen verschenen 

uiteindelijk op het startpodium 

(en om 17h30 zouden Francky en 

Luc nog aansluiten in het hotel 

voor de rit van zondag). 

De ambiance zat er goed in, maar 

na amper 7 km werden de 

snaveltjes al gesnoerd door een 

klimmetje naar de top van de 

Zwarteberg. De afdaling naar de 

Kokereel bracht soelaas, en in 

Boeschepe was de 

spreekwoordelijke miserie al 

vergeten. Via de Trappistenweg 

(met passage aan de Brouwerij 

Sint-Bernardus en bijhorende 

hoppevelden) fietste de meute 

naar Watou, Haringe en 

Roesbrugge. 

De wind in de Franse open vlakte 

had ondertussen al de betere 

renners op ideëen gebracht: 

waaiervorming! Er werd 

tegelijkertijd gesmuld en gevloekt 

in het peloton, en het kraakte en 

scheurde langs alle kanten. 

Gelukkig bracht de passage rond 

de kerk in Hondschote een 

moment van welgekomen rust. 

Maar toen kwamen de Moeren. 

Marc DC kirde van plezier, 

Jimmy pikte er gretig op in en 

Carl wou oorlog. Maar eens 

Veurne in zicht kwam, daalden de gemoederen en was alles weer pijs en vree bij de manschappen. 

In Veurne gingen we eten in ’t Centrum op het marktplein van Veurne. Een mooie en historisch ogende stad. Tot dusver 

reden we een beetje in “the middle of nowhere”. Maar dat is ook de Westhoek: ingetogen en rustig. In ’t Centrum 

consumeerden we een croque monsieur, uitsmijter, spaghetti of boerenbrood. 



Vervolgens ging het langs Kaaskerke naar Diksmuide. De Dodengang leidde ons naar de IJzertoren, waar we uiteraard 

even halt hielden. 

Hier liggen hun lijken 
Als zaden in ’t zand 

Hoop op de oogst 
O Vlaanderland 

 

We zetten onze route voort langs de IJzer tot in Lo, 

waar we kortstondig omgeleid werden voor een 

lokale koers.  

Jakke werd ongeduldig: “Is da nog ver tot in West-

Vleteren?”  

Neen Jakke, nog even via de wondermooie 

omgeving van Pollinkhove, Avekapelle en 

Krombeke en dan de bossen induiken naar de 

Abdij.  

De donderwolken hingen boven ons hoofd, en bovendien reed Marc DC plat in de IJzerstraat nét voor Stavele. Het werd 

snel opgelost met de volgwagen (bedankt Stefaan!). En wonder bij wonder, alsof Vader Abt zich moeide in de debatten, 

begon het voor het éérst vandaag te druppelen in de Nonnestraat, op enkele honderden meters van de Abdij.  

Wij móesten dus wel stoppen om ons te onderwerpen aan de geneugden van de 

Paters. 

Velen genoten zichtbaar van hun West-Vleteren, en zelfs van een tweede! 

Jakke – bierkenner bij uitstek – was in elk geval lyrisch en nam zelfs het woord 

‘godendrank’ in de mond.  

 Nadat de hevige onweersbui was overgetrokken kropen we opnieuw op de velo 

voor de laatste 20 km van de etappe. De wegen lagen er nu wel nat bij. Langs 

de hoppevelden en door Poperinge centrum opnieuw richting Heuvelland. 

Bruno B. stak bij het buitenkomen van Poperinge het vuur aan de lont in de 

finale. Natuurlijke klasbakken zoals Jimmy of Marc DC zijn licht ontvlambaar 

voor dergelijke éénmansacties en sprongen onmiddellijk op de kar. Het 

druppelde nog na, het wolkendek sloot zich en de wind blies pal in het gezicht. 

Auto’s reden met koplampen, men waande zich zowaar in een finale van een rit 

in de Giro d’Italia. En dan nog die dekselse Monteberg beklimmen richting 

hotel! 

We verbroederden in de cafetaria voor de nabespreking, en wanneer iedereen een douche had genomen, schoven we de 

beentjes onder tafel. Een voorgerechtje van gerookte zalm en toebehoren, varkenshaasje met friet of kroketjes en liters 

rode en witte wijn, om te eindigen met een chocolademousse dessert en koffie. 

Na een slaapmutsje in de bar ging het licht uit op de kamers. 

DAG 2 

Iedereen verscheen zondag goedgeluimd op het ontbijt. Er werden zelfs plannetjes gesmeed aan tafel om nog vóór de 

officiële start van de rit even de Kemmelberg op te fietsen. Zo geschiedde! En Hugo, Luc en Filiep hadden de Kemmel 

zelfs al 3 keer opgereden nog vóór het ontbijt! 

De organisatie had voor vandaag een relatief lastige aanvangsfase uitgetekend, en voor de gelegenheid was een West-

Vlaamse gastrijder – Jeroen – uitgenodigd die de streek op zijn duimpje kent, want je weet maar nooit... We startten met 

het duo Zwarteberg & Rodeberg, de lange Catsberg en na 30 km de steile Casselberg in Frankrijk. Daar hielden we halt 

op een idyllisch plaatsje in Cassel met fantastisch uitzicht op de héél wijde omgeving. 



Vanaf dan ging het in licht dalende lijn en via landelijke, 

lekker lopende wegen naar Houtkerque, een anoniem dorpje 

nabij de Frans-Belgische grens. Daar is een pitoresk cafeetje 

waar de tijd bleef stille staan: “Au Saint-Eloi”. En Picon wordt 

er geserveerd door een kranige dame op leeftijd voor slechts 

2,10 €! Bovendien werden we er onverwacht getrakteerd met 2 

grote broodjeskorven vanwege de vrouw van onze gastrijder. 

Eens de maagjes gevuld waren, vertrokken we voor het 

vervolg van de zondagsrit. Of toch niet!? Rik reed terug naar 

het cafeetje want hij was zijn windvestje vergeten. Na het hele 

café binnenste buiten gedraaid te hebben op zoek naar dat 

vestje bleek dat hij het gewoon aanhad! Inderdaad beste lezer, 

de Picons hadden bij sommigen hun sporen nagelaten...! 

 

Langemark-Poelkapelle was onze volgende 

bestemming en vanaf dan waren de vele 

soldatenkerkhoven – groot en klein – niet te negeren. 

Na 90 km reden we Ieper binnen onder de Menenpoort, 

alwaar de namen van bijna 55.000 vermiste soldaten en 

officieren van het Britse Gemenebest staan gegraveerd. 

Uiteraard hielden we halt bij wijze van eerbetoon. Even 

verderop gingen we iets drinken op de prachtige Grote 

Markt in Ieper.   

Bij het buitenrijden van Ieper waren we blij met de 

parcourskennis van onze gastrijder, die ons via 

binnenwegeltjes naar Wijtschate loodste. Vanaf dan was het nog 15 km naar Dranouter langs zeer landelijke wegen, licht 

stijgend, en de wind blies in het nadeel. Voer voor een meedogenloze finale dus: vlammen voor de ene, harken voor de 

andere en sterven voor de laatsten.  

Een mooi sluitstuk voor een geslaagd fietsweekend!  
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