
 

 

 

De datum van 31 mei stond reeds enige tijd met een ster aangegeven in mijn agenda.      

Voor de 26ste keer wordt de meerdaagse georganiseerd en dit jaar gaan we naar West-

Vlaanderen in België. Met een grote groep van 61 personen overnachten we in de 

jeugdherberg ’t Schipken in  Geraardsbergen.  

Zoals gewoonlijk vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij de bowlingboerderij en hier komen 

de eerste sterke verhalen alweer los, zal vast de spanning zijn. 

Het inpakken van de bus en fietsaanhanger ging voorspoedig en om precies om 16.30 

vertrokken we, na eerst uitvoerig afscheid te hebben genomen van onze geliefden en andere 

achterblijvers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel van de organisatie was alvast vooruit gereisd om kwartier te maken in de 

jeugdherberg en toen we om 22.30 uur aankwamen stond de koffie klaar en het bier koud. 

Besloten was om dit jaar de catering en het ontbijt zelf te regelen waarvoor Barbara en 

Carolien zich “geheel vrijwillig” hebben aangemeld en ze blijken hiervoor in de wieg te zijn 

gelegd. 

Deze eerste avond was een goede generale voor de andere avonden, toen om 01.30 de 

laatsten naar bed gingen had het aluminium recycling bedrijf weer genoeg voorraad… 



Dag 1  Datum: 1 juni 2012  Afstand: 139km    

 

 

 

 

 

Na  het eerste ontbijt vertrokken we in 3 groepen vanaf de jeugdherberg in westelijke richting 

voor een licht glooiend begin van de route. Na circa 30 km kwam dan eindelijk het eerste 

onvermijdelijke kasseienstrookje met aansluitend een serieuze klim.  

Helaas had groep 2 hierna de pech dat in een gevaarlijke afdaling Ronald Oldenhof een 

klapband kreeg en slipte, waarna Herbert Maatman helaas vervelend ter val kwam en na een 

bezoekje aan het ziekenhuis van Ronse niet meer verder mocht fietsen. Gelukkig viel de 

schade achteraf mee, wat schaafwonden in het gezicht en natuurlijk de schrik in de benen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste koffiestop na 52 km, met een heerlijk bosbessentaartje, was bovenop de 

Kanarieberg  en daar was de valpartij van Herbert natuurlijk het hoofdthema. In de afdaling 

die hierna volgde kwamen we langs de jeugdherberg waar 8 jaar geleden de club ook heeft 

gezeten.  

Verder gaat het in dan Oostelijke richting om na de beklimming van de La Houppe en een 

wat makkelijker gedeelte, het laatste stuk te gaan klimmen naar de tweede koffiestop aan de 

achterzijde van de beroemde muur van Geraardsbergen. Deze stop ligt op circa 98 km en de 

in de beklimming laten de haantjes zich gelden. 

Op het grote terras breekt de zon door en dan is het even zoeken naar de motivatie om het 

laatste stuk van de dag nog te gaan fietsen, extra moeilijk is het feit dat onze jeugdherberg 

maar op 3 km ligt. De organisatie heeft hier tijdens de voorbereiding het slechte voorbeeld 

laten zien.  



Na de koffie gaan we dan al snel beginnen aan de kasseien-klim van de Bosberg. Na een 

extra lus met wat klimmetjes en een aantal pittige afdalingen nemen we de Bosberg nog een 

keer en arriveren dan na circa 139 km weer bij ’t Schipken. 

Het zonnetje schijnt dan nog steeds volop en op de binnenplaats wordt menige consumptie 

genuttigd. Na een heerlijke pastamaaltijd gaan een groot aantal van ons, traditioneel, een 

rondje lopen in het aangrenzende recreatiegebied en de avond die volgt, met begeleidende 

beelden en muziek van DJ Johan Huis in ’t Veld, bleef nog lang gezellig. 

 

Dag 2  Datum: 2 juni 2012  Afstand: 148km  

 

 

 

 

 

De tweede dag vertrokken we vanaf de jeugdherberg voor de koninginnenrit en al na een 

paar km kwamen we de ons bekende Bosberg tegen. Een heerlijke berg om even lekker 

losjes tegenaan te fietsen… Hierna vervolgen we onze weg via een wat makkelijker gedeelte 

met een aantal korte kasseienstrookjes richting Molenberg. Het begin van deze klim via de 

parkeerplaats is niet voor iedereen gemakkelijk te vinden, maar zat je goed dan was het 

direct afzien. Zeer steil en een slecht wegdek. 

De route gaat dan richting Oudenaarde waar we na circa 53 km bij de eerste koffiestop 

aankomen in het Centrum Ronde van Vlaanderen. Deze koffiestop is ook zeer goed 

geregeld met  onbeperkt koffie en een lekkere mattentaart of rijsttaartje. Ook kan iedereen 

wat rondneuzen in het wielerverleden van de Ronde van Vlaanderen of een foto laten maken 

voor het nageslacht, of niet Dolf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanaf deze stop begon de eigenlijke finale, zoals die vroeger ook bestond in de “oude” 

Ronde van Vlaanderen. Achtereenvolgens krijgen we de Kluisbos, Kluisbergen en de 

Kwaremont voor de kiezen. Bovenop de Oude Kwaremont, na 93 km,  gaan we lunchen in 

een gezellig cafeetje dat gerund wordt door vader en zoon met de toepasselijke naam “In de 

Zon”. Ook dit keer breekt de zon door en kunnen we buiten in de tuin genieten van een 

heerlijke kippensoep en een broodje. 

  

 

 

 

 

 

 

In het laatste gedeelte van de dag volgen de klimmetjes elkaar in rap tempo op. Direct na de 

koffiestop hebben we de Patersberg. Edwin Telgenkamp fietst deze met wat extra bagage 

aangezien de volgbus al weg is.  

 

 

 

 

 

 

 

Langs de kant van de Patersberg staan vele fans om ons aan te moedigen en Ron kan zich 

voor het eerst helemaal uit leven met zijn camera. Dan volgen nog de Koppenberg, 

Taaienberg, Eikenberg, Kapelleberg, Leberg, Berendries en met als uitsmijter De Muur van 

Geraardsbergen. Helaas is de Muur niet door iedereen gefietst, aangezien groep 1 druk 

bezig was met het weer op weg helpen van de volgbus. Deze was namelijk bij een 

uitwijkmanoeuvre in de berm terecht gekomen en stond muurvast. Met vereende Rambo 

krachten en vernuftig technisch inzicht door Jan Veldhuis is alles weer goed gekomen en 

waren we allemaal na 148 km op tijd voor de BBQ en de aansluitende feestavond. 

De feestavond begon met de bekende Holland Sport kwis “petje op, petje af” met vragen 

over de muziek uit de jaren zestig (?). Ruim ¾ viel dan ook na de eerste ronde af en 

uiteindelijk ging onze voorzitter Edwin Veldink met de hoofdprijs naar huis. Een compleet 

wielertenue van Sport 2000. 



De aansluitende feestavond duurde voor sommigen nog tot in de zeer kleine uurtjes en de 

sterke verhalen, polonaise, striptease etc. zorgen er voor dat de herinnering blijft en gelukkig 

zijn alle gemaakte foto’s en filmpjes ondertussen gewist.  

De derde dag begon helaas met regen en dat heeft ook de hele dag nog geduurd. De 

organisatie heeft dan ook besloten deze dag niet te gaan fietsen en de meesten van ons 

hadden het na 2 inspannende dagen ook wel gehad. Met z’n allen hebben we vervolgens de 

jeugdherberg opgeruimd, alhoewel dat ’s nachts al grotendeels door “de kaboutertjes” was 

gedaan (Dolf bedankt), en is de bus van de organisatie ingepakt. 

De afsluitende lunch was bovenop de Muur van Geraardsbergen in restaurant ’t Hemelrijck 

en diegenen die de Muur nog niet hadden gefietst hadden nog mooi de gelegenheid deze 

per voet te verkennen. De OAD bus heeft ons vervolgens terug gebracht naar de 

jeugdherberg waar we in de regen onze bagage en de fietsen hebben ingeladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


