
 

Luik-Bastenaken-Luik  251 km – 110730 

 
 

De organisatie had moeite met het rond krijgen van de vergunningen in België, van daar dat dit jaar de 

planning al in jullie was i.p.v. het 2
e
 weekend in augustus. 

 

Voor ons was dit geen probleem dit jaar door de verschuivingen in de zomerplanning, al is een ideale 

training hier niet op in te zetten. In de vakantie hebben we wel gefietst en ook pittig tegen de bergen op, 

maar het is toch anders met een lange afstand en continue klimmen en dalen. 

 

Anja deed als gebruikelijk de (kortere) tocht van 176 km. Zij kon nog wat langer blijven liggen, van 

slapen kun je dan niet meer spreken als ik steeds in de kamer bezig ben (opstaan, wassen, omkleden, 

weggaan om te eten, terugkomen en gereed maken voor vertrek om 6:00 uur). Zij vertrok uiteindelijk om 

7:30 uur, waarbij haar fiets al in gereedheid gebracht was (kaartje eraan, banden opgepompt en ketting 

schoongemaakt). 

 

Het was druilerig weer en dit zou zo blijven een groot deel van de tocht. Anja bemerkte al snel dat mensen 

terugkeerden omdat ze niet op dit weer gekleed waren. De organisatie Le Champion had tevoren ook al 

800 afmeldingen gekregen en de mensen die ‘s ochtend niet gestart zijn hebben we niet in beeld.  

Een zware domper lijkt dit me, maar ik moet toegeven dat het weer goed georganiseerd was en de 

complimenten daarvoor aan organisatie en vrijwilligers. 
 

De route was redelijk bekend, al zaten er gevoelsmatig toch ook wat andere stukken tussen, maar 

Bastenaken was in no time al in beeld (na 93 km). Hierbij natuurlijk de klim van de Chambralles:  
 

   
 

Hierna zou pas het zware gedeelte gaan komen. Wel genoten we van de mistige 

natuur, waarbij de wolken en bergen grauw in elkaar overgingen en nagenoeg geen 

diepte te zien gaf. Tot en met de Wanne ging het dan ook voortvarend en in de klim 

naar boven zag ik Anja afdalen van de Stockeu. Roepen mocht niet baten, gelukkig 

niet achteraf gezien, ze zou een een onverwachte beweging met een ongeluk kunnen 

bekopen. Bovenop een sms van haar afgelezen en daaruit bleek inderdaad dat zij 

ongeveer ¾ uur voorlag. Hierna liepen mijn benen vol (gemid. lag op 24,9 km/h) en 

moesten de beklimmingen van Stockeu en Redoute nog komen.  

Ook Anja had een dergelijke ervaring, schreef zij. Afijn, doorfietsen, iets anders zit er toch niet op. Wel 

besloten niet meer naar het gemiddelde te kijken en op uitrijden te gaan fietsen. 
 

Net voor de laatste bevoorrading haalde ik Anja bij en 

gezamenlijk zijn we gaan pauzeren. Doordat we in een 

verschillend tempo rijden, hebben besloten om ieder voor zich 

verder te gaan. Niet dat de zware benen over waren, maar na de 

Redoute ging het allengs beter (psychologische drempel?).  

Met de laatste kilometers in hoog tempo en met een groep Luik 

in te rijden is altijd weer heerlijk en … 

zo stond ik Anja op te wachten aan de finish.  

 



Geschiedenis: 

 

 

Op de Redoute. 

Na haar aankomst hebben we ons heerlijk kunnen douchen, het diploma opgehaald en evenals vorig jaar 

een spaghettimaaltijd genuttigd voordat we op huis aangingen.  

 

Weer een geslaagde dag, die nog een staartje kreeg 

met een lichte blessure (ik kon twee 

dagen nauwelijks lopen door een 

spiertje aan de buitenzijkant van 

mijn rechterbeen dat bleef trekken).  

Toch vreemd dat we na een geweldig voorseizoen en goede fietsvakantie hier niet optimaal voor zijn 

voorbereid. 

 
 



 


