
Heren C – 15/08/2016 – Rit naar Langdorp 

Totale afstand = 74,7 km tegen een gemiddelde snelheid van 27,5 km/u.  

320 hoogtemeters. Temp tussen 15°C bij vertrek en 25°C bij aankomst. 

(Verslag door: Wouter Fransen) 

 

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is van oudsher een 

feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel "met lichaam 

en ziel" wordt herdacht en gevierd. Velen van jullie zullen 

waarschijnlijk de dienst hebben gevolgd in diverse kerken & 

kathedralen maar dertien (een toepasselijk apostolisch getal) 

minder praktiserende kindren Gods stonden echter verzameld op 

het schoolpleintje in Meerbeek.  

 

Het was net zoals tweeduizend jaar geleden een samenraapsel van 

diverse pluimages. Enkele B's (Jakke, Rik & nog iemand) 1 Master 

(Dré) zeven mannelijke (Jimmy, Jokke, Thierry, Dimi, Wouter, 

Hendrik, Paul) & en twee vrouwelijke (Claire & Gerda) C's 

vertrokken op het voorziene tijdstip richting Langdorp voor wat 

achteraf kan omschreven worden als de meest religieuze clubrit 

van 2016.   

 

De eerste dertig kilometer werden we door waarnemend herder Jimmy via de kermis in Veltem, 

het centrum van Herent, de brug in Wijgmaal en de Danone in Rotselaar aan een gepast tempo 

richting Aarschot geloodst. Na de eerste echte beklimming konden de bananen en andere 

atributen uitgehaald worden en liet de ochtendzon haar warme stralen vallen op de getaande 

nekken en ontblote ledematen.  



Een korte pauze dus net over de ring van Aarschot om vervolgens opnieuw door Jimmy en Dimi 

aangevuurd te worden richting Langdorp. Het klassieke viergelui van de befaamde Sint-

Pieterskerk luidde ons al van in de verte een hartelijk welkom. Het klokkenspel was echter niet 

voor ons maar voor de processie die aldaar door de straten trok. Een mooi moment voor een 

memorabele foto.  

(De Heilige Maria processie in Langdorp die sinds 2007 weer elk jaar van Donk naar de Sint-

Pieterskerk trekt) 

Een gelovige passant deelde mij mee dat we misschien beter gestopt waren uit respect voor 

Maria. Ik heb de man meegedeeld dat we zulks normaliter steeds doen maar dat we nu 

aanwijzingen gekregen hadden van de lokale politie om stillekes door te rijden. Het kon dan 

blijkbaar toch de goedkeuring van de man wegdragen. En wij weer volle kracht door via Gijmel 

en Baal richting Werchter.   

 

Op de baan richting Haacht 

vond de bestuurder van de 

grijze Opel het nodig om 

tegen een maximale 

snelheid van 30 km/u voor 

de groep uit te gaan rijden 

om zo zijn frustratie te 

botvieren. Wij hebben deze 

chauffeur maar laten doen 

en zijn geen confrontatie 

aangegaan. Het was ook de 

eerste maal dat ik iemand 

tegenkwam met een rol WC-

papier op het dashboard. 

(moet een ongelooflijke schijter geweest zijn). 



Maar goed in Haacht waren we er vanaf en dan werd er beslist om naar 't Pleintje te rijden. 

Enkele volgelingen verlieten ons bewust al in het centrum van Kwerps maar de harde kern 

stoomde vooruit richting Everberg.  

 

De finale werd op gang getrokken door Rik (nochtans met slechte knieën) en Dimi op het rechte 

stuk langs het spoor. Vervolgens vloog Rik verder richting het rondpunt en trok hij ook het lint 

in de Wijnegemhofstraat. Jimmy en ondergetekende maakten dankbaar gebruik van het sleur-

en beukwerk en Jimmy gaf er vervolgens nog een lap op door in de Dalemstraat nogmaals de 

kop te pakken. Op het einde kon ik profiteren van de luxepositie om het laatste stukje nog 

vooraan te rijden.  

 

De titel der vurige strijdvaardigheid was eigenlijk ten volle verdiend door Jimmy en Dimi 

vandaag. 

 

Nog even met zijn zevenen verpozen in café 't Pleintje alwaar Daniël (bij de aankomst van de 

B's) zich ervan kon vergewissen dat Jakke als een ware beschermengel heeft gezorgd voor 

Gerda tijdens deze hemelse rit. 

  

Spijtig voor ons was den Borre er niet bij vandaag en had hij gisteren (zondagsrit 14/08, nvdr.) 

al getrakteerd zodat we onze eigen zilverlingen konden bovenhalen.  

 

Zo, u weze gezegend en tot de volgende zalige zondag. 

Groeten, 

Wouter 


