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Heren A – 17/06/2018 – Marche-les-Dames 

 

Afstand: 155,7km 

Gemiddelde: 32,0 km/u 

Hoogtemeters: 1450m 

Temp: 15° 

Wind: W 

 

De rit naar Marche-les-Dames begon eigenlijk al zaterdag-avond. 5 minuten nadat ik de rit 

op mijn Garmin had gezet en hem juist had losgekoppeld van de PC begint Werner berichten 

te versturen dat hij het traject nog wat wilt wijzigen. Allee dan, nieuwe rit erop en tijd om het 

bed op te zoeken. Het was immers vertrek op het onmenselijke vroege uur van 7h30, en 

aangezien ik meer dan 170 km ging moeten rijden had ik toch liever wat slaap achter de 

kiezen. 

's Ochtends bij het (iets te laat, wat wil je met dat vroege uur) opdraaien in Meerbeek stond 

de parking van de Proxy Delhaize al goed vol. Een vluchtige blik geworpen, maar dat leek niet 

de groep te zijn waarmee ik moest meerijden. Neen, het waren de B's die een ganse pic-nic 

aan het inladen waren in de koffer van de volgwagen. Zij zouden vandaag naar de Citadel van 

Namen fietsen. De A's stonden gewoon op de speelplaats te wachten zoals elke week. Het enige 

verschil met de vorige weken is dat er behoorlijk wat volk stond. Uiteraard heb ik weer enkel 

de vrouwen geteld (=1), maar als ik moet gokken denk ik dat we toch aan een man of 20 zijn 

geraakt. Stevige opkomst voor zo een lange rit. Zelfs een grotere opkomst dan voor de normale 

ritten. Verbazingwekkend. Zeker omdat ook het weer niet echt schitterend te noemen was: 

droog, maar verre van warm en een stevige wind. 

Wind, waarvan ik hoopte dat hij ging staan zoals gisteren. Zuid tot zuid-west, maar toch vooral 

zuidelijk. Helaas. Bij het naar de start rijden al gevoeld dat we vooral westenwind hadden. Dat 

betekent dus dat je hem de ganse dag in de flank hebt, en het wegsteken in het peloton een 

stuk moeilijker wordt. Dat hebben we ook aan de lijve mogen ondervinden. Ik herinner mij 

flarden uit de rit waar er wanhopige kreten kwamen uit de groep om toch maar iets meer 

rechts te rijden zodat er 1 man meer in de waaier kon rijden zonder los op zijn meule te gaan 

over die verdomde middenstrook op Waalse betonbanen. 

Maar ik loop wat voorop op de feiten. Bij het vertrek loodsten Bart en Gunther ons over den 

Tomme richting het Wetenschapspark van de Arenberg. Daar ging Gunther wat in de groep 

zitten, maar voor Bart was het nog niet gedaan. Ik wil de kop-kilometers niet tellen die hij in 

de heenweg heeft gedaan. Dat zal toch driekwart van het totaal geweest zijn, en aan stevig 

tempo over voor een groot deel minder goeie wegen. Moest er iemand een goed alternatief 

weten voor die slecht bollende betonbanen richting Hoegaarden hoor ik het graag. 10 

kilometer extra om die steenweg te ontwijken vind ik persoonlijk perfect aanvaardbaar. 

Doch Bart was zeker niet de enige die kopwerk deed. Gerrit en 'zijn' coureur (waarvan ik de 

naam nog steeds niet ken [oops]) hebben ook meer dan een stevige beurt gedaan. BartVR en 

Karel deden ook hun best, maar die hadden blijkbaar een andere route op hun GPS want ze 

gingen al iets vaker dan een ander van kop af door de verkeerde straat in te rijden. 



 

Na de klim in Andenne (of uit Andenne), waar KOM-pogingen strandden op de wind, naderden 

we het cafe. Dat madameke heeft daar de omzet van haar weekend gehaald. Met lichte paniek 

in haar ogen kwam ze onze bestelling opnemen, en ik zag ze al kijken naar de kerk aan de 

overkant om te zien of de mis al gedaan was en alle kerkgangers haar cafe gingen komen 

binnenvallen. We hadden immers haar terras ingenomen met onze fietsen, en al haar tafels 

binnen omdat het buiten te fris was. 

 

Ik was duidelijk niet de enige die de paniek in haar ogen had gezien. Marc heeft de bediening 

voor zijn rekening genomen zodat zij enkel moest tappen. Respect voor iemand die 

op fietsschoenen, met bijna 100 km in de benen, een plateau vol drank kan ronddragen zonder 

een druppel te morsen. Dat is minstens een even belangrijke gave als 30 km tegen de wind in 

op kop kunnen beuken . 

Bij het cafe begon het mij trouwens te dagen. We hadden al zoveel kilometers gedaan dat we 

wel op de terugweg moesten zijn. Maar Marche-les-Dames ben ik precies niet tegengekomen. 

Werner, ben je er nu echt in geslaagd om met je parcours-aanpassing gewoon te vergeten dat 

we eigenlijk naar ginder gingen rijden. Moeten we de rit nu herdopen naar de rit naar 

Andenne? 

Bij het terugkeren zat de wind nog steeds vrij slecht. Gelukkig zijn we de vrienden van 

Dominiko tegengekomen. Fietsclubje uit Neerijse dat duidelijk ook een paar hardrijders in 

hun rangen heeft. 34-35 cruisen met tegenwind en dat voor kilometers aan een stuk door 

dezelfde personen, chapeau. Wij hebben dan maar ons wagonnetje aangehaakt want we 

moesten dezelfde richting uit. Helaas bleef het sprookje niet duren. Zij namen de kortste weg 

naar huis, en wij ... 

Ja, hier weet ik niet goed wat te zeggen. De lussen die wij er aan het eind nog bij gedaan 

hebben waren toch maar vreemd. Vb in Incourt nog een omwegje over grote steenwegen doen 

ipv gewoon even naar het kapelletje te klimmen en af te dalen. Of die lus over de Muur van 

Pecrot ? Waarvoor hadden we die nodig. Zelfs met de geplande aankomst op den Tomme 

hadden we dat niet nodig. Als we perse dezelfde afstand willen hebben, zijn we dan niet beter 

af van daar in de Maasvallei wat extra kilometers te gaan zoeken ipv op 10 km van onze deur 

nog wat extra rond te lussen ? 

Maar goed, de finale. De BK finale, een week voor het BK. Ik denk dat we voor volgende week 

wel duidelijke afspraken nodig hebben van waar we eraan mogen beginnen. Aan de voet van 

de Blokkenstraat (na de kasseien bij het verlaten van de steenweg) lijkt een mooi punt. 

Vandaag was het immers lelijk in de achterhoede. We zijn, terwijl er een auto stilstond, gewoon 

los over een stopstreep gereden bij het oprijden van de steenweg. Die claxon-stoten waren 

meer dan verdiend  

En eigenlijk was voor iedereen die daar reed het kalf al verdronken. Toen ik in het wiel van 

BartB de Blokkenstraat opreed zagen we Gunther zich rechtzetten en aan de lange aanval 

beginnen. Hiermee is de finale dan ook beschreven. We zijn nog wat genaderd, maar we waren 

verre van sterk genoeg om het gat te dichten. We in dit geval waren een zeer sterke BartB die 

het merendeel van het werk opknapte, Frederik en jullie verslaggever. Het hielp ook niet aan 

de achtervolging dat we in het tunneltje vastzaten achter een automobilist die dacht dat het 

een goed idee was om op een hoofdbaan aan elk kruispunt volledig te stoppen, en dan op te 

trekken aan een snelheid die een bomma met een rollator nog haalt. 

Maar laat dat geen excuus zijn. We zijn op den Tomme geen meter dichtergekomen op 

Gunther. Laat staan dat, moesten we erbij gekomen zijn, dat we er nog over zouden geraakt 

zijn. Neen, dat was een knap staaltje hardrijden. Want die Tomme, dat bolt voor geen meter. 


