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Heren B – 22/07/2018 - Vissenaken 

 

Deelnemers: 28-1-1 

Afstand: 97,9 km 

Gemiddelde: 31,1 km/u 

 

 
 

 

De rit naar Vissenaken klinkt als vlak, maar dat is het eigenlijk allerminst. Het is quasi 

continue licht op en neer. Moeilijk om een vast tempo te ontwikkelen, maar de koprijders 

hebben deze moeilijke taak uitstekend volbracht! Bedankt aan vooral Bruno VR, Paul, Eddy 

VDS en Antoon om zich aan deze opdracht te onderwerpen. 

In Bierbeek verliet Dirk R. zoals vooraf aangekondigd het peloton. In de 2de koershelft, nabij 

zijn woonplaats Molenbeek-Wersbeek, salueerde ook Ronny Cavendish definitief onze groep. 

Even daarvoor, in Kumtich, dacht Kinebiker de groep op sleeptouw te nemen vals plat omhoog, 

maar hij werd al na 800 m teruggefloten door zijn collega’s wegens te voortvarend. Voor de 

rest waren er geen opstootjes. Aan kilometerpaal 40 hielden we een drankpauze, en even later 

werd gewag gemaakt van een lekke band. Wie hielden halt maar de pauze was dermate kort 

dat het onmogelijk een lekke band kon geweest zijn. 

Op de terugweg, vóór Rotselaar, werd het peloton óók even van de wijs gebracht door een 

omleiding. Peffer - die van de verwarring gebruik maakte om te plassen – kon ternauwernood 

terug aansluiten bij de groep, die hem honderden meters verder stond op te wachten. Samen 

uit, samen thuis. Dirk VC, aan het uitbollen na een weekje fietsen met de A’s in de Alpen, 

kwam aansluiten richting finish. 

  



 

In Meerbeek werd de koninklijke sprint gewonnen door Kinebiker, van horen zeggen. Of was 

dat langs de Vaart al? Qua kracht en lichaamsbouw vergelijk ik hem graag met ex-profrenner 

Dario Pieri, maar dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening. Dichterlijke vrijheid van de 

auteur, weet je wel... 

We schaarden ons na de rit bij de Heren A op het terras van ’t Pleintje, waar we ook een 

verdwaalde renner in Wieltje-outfit in de armen sloten. Het zou hier gaan om een Kaasboer 

uit Everberg met véél connecties in Passendale. 


