
Peter van Petegem  130413    

Met Anja  

 

Na al de nodige tochten in België te hebben moeten laten lopen 

en één zelfs door de organisatie op voorhand gecancelled werd 

door het slechte weer, waas het nu wel redelijk om te starten. 

Ook Harm gaf de dag tevoren aan mee te willen en dus togen we om 6:00 uur vanuit Meerkerk 

gezamenlijk op weg naar het Vlaamsche land. Rond 8:00 uur konden we dan op de fiets zitten was het 

doel. 

Zowaar geschiedde ook ongeveer, nadat we een geweldige stek bij de 1e afslag op ongeveer 1,1 km van 

de start hadden gevonden. Het was nogal kil om te beginnen en ondanks dat de zon grote delen van de 

dag zijn stralen door het wolkendek liet vallen bleef het guur aanvoelen. De tocht was als gebruikelijk 

weer langs alle bekende klimmetjes, al was het nu nog een volledig kaal land in afwachting van de lente. 

Veel klimmen en stilstaan, kasseien en 

stilstaan, prachtige omgeving nog niet in 

lentetooi, nog niet gewend aan langere 

afstanden; prima organisatie weer en 

genieten van de dorpjes, gebouwen, 

erfjes  en pittoreske uitstraling. Ook met 

een dame onderweg wat contact gehad, 

die haar man stond op te wachten. Aan 

de finish nog even naar elkaar geknikt, 

dus de connectie was gemaakt. De 

Ename (2 stuks) smaakte daardoor weer 

een stuk beter dan het al deed. 

De Bosberg 

Ook met een familie aan tafel wat gesproken en de twee kinderen die de 41 km mee uitgereden hadden 

gecomplimenteerd. Hen ook op de Mats Salden gewezen, want onze Belgische vrienden vroegen naar 

een mooie tocht in Zuid-Limburg.  

Voor Anja ook een surprise meegenomen, namelijk een Ename bruin, wat als jaarlijkse bottle wordt 

meegegeven na het inleveren van de scheurstrook op de stempelkaart. 

Voldaan en goed gewiekst kijken we op deze dag terug. 



 

Afstand :  161,66  km 
Hoogte:   1884     hgtm 
Tijd:    7:14:53 uur 
Gemid:     22,3      km/h 
Max:     63,4      km/h 
 
 

 

Parcours 165 km 

165 km  

km Aalst   
 

13 Kampenheuvel   
 

16 Sint-Lievens-Houtem  350m 
 

23 Waterrad  500m 
 

25 Lange Munte  400m 
 

44 Bevoorrading / Ravitaillement   
 

45 Kapelleberg   
 

48 Ellestraat   
 

54 Taaienberg   
 

57 Berg ten Houte   
 

63 Heirwegstraat   
 

67 Frunte   
 

74 Molenberg   
 

77 Meersestraat   
 

 

79 Armekleie   
 

85 Elverenberg   
 

88 Bevoorrading / Ravitaillement   
 

91 Valkenberg   
 

96 Hellenhoek   
 

101 Hoogbos    
 

119 Bevoorrading / Ravitaillement   
 

120 Abdijstraat   
 

122 Bosberg   
 

128 Congoberg   
 

148 Waagstraat   
 

165 Aalst   
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