
Blosom Heren B – fietsweekend 

 

Een grondig te renoveren hotel in Wirtzfeld, 18 gemotiveerde fietsers en een 

prachtige omgeving zorgden voor een onvergetelijk weekend op 3 en 4 

september. De weergoden toonden zich van hun 2 kanten: wondermooi weer op 

zaterdag; regen en wind op zondag.  

 

(Verslag door: Dirk Bellemans) 

 

 

Dag 1 

Stefaan had het voorbereidende werk uitstekend gedaan zodat we zonder zorgen stipt om 9.30u 

konden vertrekken voor een rit van 120 km met 1800 hoogtemeters.  

 

Onder een stralende zon reden we helling op en helling af en telkens als we ergens 

bovenkwamen, werden we getrakteerd op prachtige vergezichten. Na een eerste reeks van een 

vijftal hellingen leek het parcours iets vlakker te lopen totdat Stefaan ons een scherpe bocht 

naar rechts liet nemen en lap 18% naar boven. Ik zag de mannen met klimmersbenen meer en 

meer afstand nemen. Tijdens het bergop rijden ontstonden er spontaan 2 groepen die elk op 

hun eigen tempo naar boven reden. Ook ginder hebben ze nen Tomme. Hij is alleen drie keer zo 

lang, minstens even steil en eindigt in het dorpje Tommen.  

 

Na 63 km. was het tijd voor een 

rustpauze. De meesten hebben 

daar een spaghetti naar binnen 

gesmikkeld op een terraske 

onder parasollekes en een groep 

van 19 atleten op een terras, 

dat maakt altijd indruk. Zeker 

als er ene zijne fiets vanzelf 

begint verder te rijden.  

 

 

 

Met een volle maag (ik heb mijn spaghetti nog drie keer geproefd tijdens het bergop rijden) en 

onder een nog steeds stralende zon reden we dertig km verder. Daar zijn we de rust van een 

vijftal mensen gaan verstoren die op een koereke van een klein cafeetje een zen-namiddag 



hadden gepland. Barman Marc Peirlynck bediende de hele groep met gevaar voor zijn leven op 

de houten trap die naar de bar van het café leidde. Hij is zelfs in de kelder drank gaan bijhalen 

maar hij had niet gezien dat de chocomelk van Luc al 2 jaar over datum was.  

Tijd voor het laatste deel van de zaterdagrit. Een platte band bij een witte fiets, of was het nu 

een zwarte fiets? Of was het een witte fiets die zwart geworden was zoals de handen van 

degenen die de band hadden gewisseld? Al bij al, Luc heeft beloofd dat we ons de volgende 

weken gaan verschieten. Ik ben benieuwd.  

 

3 kilometer voor het einde 

stond er een grote wegwijzer 

Wirtzfeld naar links en 

iedereen reed naar rechts. 

Daar zag ik mijn kans. 

Stefaan zei me nog net dat al 

de hellingen achter de rug 

lagen. Toen de eersten 

inzagen dat ze verkeerdelijk 

naar rechts waren 

afgedraaid was ik juist voor 

het kruispunt en toen heb ik 

de ziel uit mijn lijf gereden. 

Nicky Coemans heeft mij nog ingehaald maar zijn gebrek aan parcourskennis heeft ervoor 

gezorgd dat ik dit verslag moest schrijven.  

 

Een sporthotel zou geen sporthotel zijn zonder zwembad en sauna. Met 7 zijn we nog gaan 

zwemmen en hebben we een sauna’ke gepakt, maar toen die juist op temperatuur kwam 

moesten we eruit om te gaan eten. De anderen hadden zich ondertussen in de zon genesteld 

aan de bar en genoten daar van het prachtige weer en van nog iets anders.  

 

Na het avondeten zijn we nog allemaal de bar ingetrokken. Dat heeft niet te lang geduurd want 

de bergskes hadden hun tol geëist en op zondag moest er opnieuw gefietst worden. Als het weer 

het zou toelaten... 

 

Dag 2  

 

Zondagmorgen regende het stevig en het zag ernaar uit dat we niet zouden gaan fietsen. Tot 

Bruine Beer (Bruno B, nvdr) de buienradar bekeek en ons meldde dat het om 9.00u zou 

stoppen met regenen maar om 10.30u er een nieuwe regenzone zou passeren. Enkelen hadden 

voor zichzelf al uitgemaakt om niet te starten.   

 

9 anderen lapten alle goede redenen om niet te starten aan hun laars en besloten om toch te 

vertrekken. De eerste kilometers leken we nog gelijk te krijgen ook. Stefaan begeleidde ons met 

de auto en kwam ons 

regelmatig moed 

inspreken. De 

hellingen waren 

inderdaad steiler dan 

gisteren. Hellingen 

zoals de Schwarzer 

Mann, de muur van 

Steinmehlen zijn 

pareltjes voor 

klimmersbeentjes 

maar een hel voor die 

van mij.   



 

De eerste 50 km bleef het droog. Toen we net voorbij het verste punt kwamen brak de hel pas 

echt los. Stevige regenvlagen, tegen hagel af, in combinatie met stevige rukwinden. Dit zorgde 

ervoor dat de mannen met hoge velgen hun stuur stevig moesten vasthouden of ze werden van 

hun fiets geschud.  

6 km verder werden we bijna 

omvergereden door een 

losgeslagen caravan die recht 

op ons afkwam. Gelukkig 

konden we tijdig uitwijken, 

want dit had slecht kunnen 

aflopen.  

 

Tijd voor een rustpauze in een 

bakkerij-café waar we allemaal 

een warme choco dronken en 

een heerlijke appelstrudel 

verorberden. Het wou echter 

niet stoppen met regenen en de 

volgende 34 km waren voor mij 

de zwaarste kilometers van het hele jaar. Maar als je niet gewoon bent om twee dagen na 

elkaar te fietsen en als je niet gewoon bent om veel te klimmen dan is het niet abnormaal dat je 

de laatste kilometers van dit weekend met dikke benen zit en geen helling meer deftig kunt 

oprijden.   

 

Dirk Raeyen vocht nog een duel uit met Dirk Van Caenegem voor de overwinning van de tweede 

rit. Dirk R won en 9 sterke beren volgden in zijn spoor.  

 

Bedankt aan allen die aanwezig waren op het weekend want dankzij jullie was het zo plezant, 

aangenaam en gezellig. Speciale dank voor Stefaan voor het uitzoeken van de twee prachtige 

ritten en voor de begeleiding met de auto. het was een super weekend met een super groep. 

 


