
Fietstocht 26 april (Verslag) 
 

Waarom was die fietstocht ook alweer op een vrijdag gepland? 
Omdat we lang op voorhand wisten dat de weergoden ons dan beter gezind zouden zijn? 
Want dat mag je wel stellen, de zon was van de partij en regen in geen verte te bekennen. 
Nee, de  reden was dat we een voordracht over “Dementie” hadden ingepland op 
donderdag. 
We hebben daarvan onthouden dat alles wat we graag doen we meer moeten doen om 
onze grijze cellen te stimuleren.   
We werken vanaf nu met inschrijvingen omdat we jullie zouden kunnen verwittigen als we 
bij bv minder gunstig weer de tocht moeten afzeggen.  
We zijn niet stipt om 14 uur vertrokken op de parking van de 
Sportoase Meander in Rotselaar, de meesten hadden 
vastgestaan in een file en stonden nog niet startklaar om te 
vertrekken.  (Met onvoorziene omstandigheden kunnen we 
rekening houden).  
De eerste kilometer, over de soldatenbrug, was een kopie 
van vorig jaar, de startplaats ook.  Daarna wisten velen niet 
waar we ons ergens bevonden. We fietsten langs mooie 
kleine wegeltjes overal rustig achter door. De gewone 
fietsers rustig in het spoor van onze koptrekker Luc (ook een 
gewone fietser) gevolgd door de fietsers met assistentie. 
Hekkensluiters Hans en Achilles superviseerden de groep.  
De wegkapiteins die de kruispunten beveiligden konden 
tussendoor wat sprintjes trekken om hun energie kwijt te 
raken. 

Tussen haakjes : we fietsten via Werchter, Tremelo, 
Baal, Begijnendijk naar Aarschot waar we even halt 
hielden om wat te drinken en te snacken vooraleer 
we begonnen aan de hoogtemeters van de rit.  
Eerst onder de spoorweg door, daarna erover, dan 
erlangs richting Gelrode.  We fietsten langs mooie 
kleine wegeltjes overal rustig achter door.  Om 
vervolgens richting Wezemaal te fietsen, nog altijd 
flirtend met het spoor en de zwaarste inspanning van 
de dag te leveren.  Spoorwegen dwarsen doen we 
liefst onderdoor en dat stond dus nu ook nog 2 maal 
op de menu. Langs de Toren en Sportoase Ter Heide 
ging het terug naar de parking  aan de Meander waar 

ook een terras ons lokte.  
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Tussen pot en pint werd nog wat 
nagekaart, foto’s van onderweg 
uitgewisseld en ervaringen met e-bikes 
gedeeld.   
 
Ter info: ik reed 33 km aan een 
gemiddelde snelheid van 17,3km/u , bij 
16°c en heb  60 m omhoog gereden 
 
Nicole Alaerts 
 


