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Na een vlotte rit, mochten we de auto van hoogst voorgezetene parkeren op een wei, die zelden autobanden had 

aanschouwd.  Het gras stond lentefris hoog. 

Bij het doorrijden ontmoeten we een eerste bekende, Jezus.  Hij vertoefde tot enkele uren daarvoor nog in de 

regenovergoten Ardeche en had in een opwelling beslist mee te rijden.  Daar houden we van, van zo'n 

opwellingen. 

Er werd al meteen gespeculeerd over de afstand.  Jezus hoopte Maria Magdalena gelukkig te houden door tijdig 

thuis te zijn.   

 
 

De 62 km zou een utopie blijken, althans voor Jezus. 

Aan de inschrijving ontmoeten we de andere deelnemers: Paki en Roze. 

Er werd zonder aarzelen voor de 62 km gekozen.  Jezus zal zo lang mogelijk proberen om mee te rijden. 

 

Daar de lucht zo droog en dor was als moeder Theresa, had iedereen er zin in.  Het zonovergoten Hageland lonkte. 

   
In tegenstelling tot de kurkdroge lucht.  Had de ondergrond meer allures van Sodom en Gomora 

Nat en zuigend. 

 
 
Na 10 km was de positieve teneur al meer omgeslagen in de richting van, “42 km zal ook wel goed zijn zeker”. 

 

Dapper werd er doorgeploeterd, ondanks de ondergrond van profielvullende consistentie, werd de eerste 

bevoorrading gehaald. 



Daar er gummiberen, kitkat, fruit, ... en zelfs rijsttaarten werden opgediend, kon er weer energie en vooral moed 

worden getankt. 

Niet ver na de bevoorrading, moesten we afscheid nemen van Jezus. 

   
De overblijvers hadden echter nog een hele calvarietocht af te leggen. 

Het Hageland bleef zichzelf in al zijn pracht en praal ontrollen. 

Vergezichten om in fotoboeken te plakken, ontluikende bloesems, … een toptocht. 

 
De ondergrond bleef echter onverbiddelijk energie uit onze lichamen extraheren.  De parcoursbouwers hielden 

van bochten en lusjes.  Er werd zelfs een Zwitserse alm nagebootst met vlaggetjes en al. 

 

De volgende bevoorrading was welgekomen.  Roze had al geruime tijd last van zijn voorderailleur en ging op 

consultatie bij een concurrent van Vonk. “ Swooth”zo heette de man. 

De slagzin van de kerel “have a swooth ride” was niet meer van tel voor Roze.  De diagnose van de would be 

Vonk luidde: gebroken veer in de derailleur. 

  

Roze besloot stukken te snijden omdat hij enkel zijn groot blad nog ter beschikking had. 

De overgebleven 3 besloten er een laatste 20 van te maken, omdat wachten niet bevordelijk bleek voor de benen. 

We kregen de bekende konijnenberg van alle kanten voorgeschoteld.  Daar waagde ik een ontsnapping, Droes 

klampte nog even aan.  Paki doseerde de eerst km’s, maar kwam daardoor achter een stel niet hazen van het 

vrouwelijk geslacht te zitten. 

 
Ik proefde de overwinning, toen ik op een bepaald moment iedereen uit het zicht had gereden. 

Hoogmoed zo bleek. Het hart wou nog wel, maar de benen dachten er anders over. 



Het rondmalen van de trappers lukte niet meer.    

En daar was hij  dan weer. Paki erop en erover en na enkele minuten uit het zicht. 

Ondertussen veranderde melkzuur in batterijzuur en de spieren wisten niet meer wat ze daarmee aanmoesten.  De 

enige optie kramp in beide kuiten en geparkeerd staan wachten en hopen op verlichting. 

      
Gelukkig was de finish niet ver meer.  Paki 1, HvS 2 en Droes op plaats 3. 

 

63 km op de teller. 

52 km voor roze. 

Roze genoot(?) van een broedere Jacob, maar vermits we daar niet in geloven, bestelden we nog 4 Duvels. 

   
 

Dag Hageland, tot ziens. 

 


