
Géants des Ardennes:  144 km – 110820 

 
 

Door drukte thuis (en werk Anja) vrijdagavond besloten om maar niet te gaan. 
 

Na een half uurtje woelen toch met elkaar overlegd dat het programma van het weekend vol is, de 

bruiloft toch wel doorgang zal vinden en Thomas zijn eigen weg (moet) zal gaan en er dus ruimte is 

om toch te gaan fietsen. De wekker dus op 5:30 uur gezet en toen konden we de slaap wel pakken. 
 

’s Morgens vroeg dus snel de spullen gepakt en op weg naar Angleur, bezuiden Luik. Zo konden we 

na de inschrijving en het korte contact met Sophie en Sven (Mojacar 2010) om 9:00 uur van start. 
 

De route is voor mij bekend en dus de eerste afdaling al meteen vol vaart met minimaal één dwaas die 

waaghalzerig toch nog voorbij moest. Onderaan bij de rotonde wilde hij nog steeds het haantjesgedrag 

niet afgooien en als een volleerde bumperklever dacht hij de auto op te kunnen jagen. Deze remde 

nietsvermoedend ( er kwam een auto verderop de rotonde op, maar hij zou daar geen last van 

hebben/noch geven als hij ging rijden) om toch zeker te zijn van zaken. Daar had de genoemde fietser 

geen rekening mee gehouden en hij botste dus voluit op de bruusk remmende wagen. Gevolg was een 

gebroken fiets en einde van de tocht (al na 3 km).  
 

Verder geen bijzonderheden te vermelden, de 

tocht was weer prima geregeld met 4 

ravitailleringposten en de benodigde 

vrijwilligers onderweg om het verkeer te 

regelen, het weer superb en de omgeving weer 

fantastisch. Onderweg nog een aantal keer met 

Sven gesproken, die afdalend en op het vlakke 

zijn gewicht in de strijd kon gooien maar 

bergop dat toch moest bekopen, na de 3
e
 stop 

heb ik hem dan ook niet meer gezien.  
 

Ook heb ik onderweg verder geen mannetjes-

gesputter meer gemerkt en waren er zeker een 

aantal dames waar ik mijn petje voor afnam.  

 

Natuurlijk ook voor Anja, die de kortere tocht snel had volbracht en 

me aan de finish op stond te wachten voor een exclusieve foto en 

voor de nodige verkwikkingen (Leffe  en frites).  

Ook kwamen we weer Mojacar bekenden tegen (Lieven en Carlyle) 

waar we even kort mee spraken. Leuk wel. 

 

 

 
        
 

 

 
 

N.B. ter vergelijking:  

   

 

 

 
 

Daarna voldaan naar huis en de mist van gisteren (in het hoofd) was 

geheel ten goede omgeslagen. 

Afstand 143,92  km 

Tijd  6:32:43 uur 

Gereden 5:56:13 uur 

Pauze  0:36:30   uur   (9,3%) 

Gemid  24,2  km/uur 

Hoogte  2709      hgtm  (1,9 % tov afstand) 
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