
LAATSTE FIETSTOCHT VAN SEIZOEN 2019 MET AFSLUITEND ETENTJE (Verslag) 
Donderdag 19 september: bij het boodschappen doen in de vroege morgen 
noteerde ik 5 graden. Ik wist meteen dat ik voor onze laatste SKL fietstocht best 
geen korte broek aantrok. Ik wist ook dat ik voor onze laatste fietstocht van het 
seizoen bij het vertrekpunt aan het kasteel van Horst 33 fietsers zou tellen, 
waaronder enkele nieuwe gezichten, die zich afvroegen of zij met hun gewone 
fiets het opgelegde tempo zouden aankunnen. Onze kopman van dienst Luc 
Jacobs stelde hen echter meteen gerust zodat iedereen met veel goede moed 
en een brede glimlach om 14 uur vertrekkensklaar aan de startplaats stond.   
Onder leiding van de fietskapiteins begonnen we aan de door Nicole Alaerts 
uitgestippelde fietsroute die ons meteen richting Kortrijk Dutsel leidde. Aan 
een gezapig tempo en in een mum van tijd waren we in Wezemaal. Vandaar 
snel Monique verwittigd dat wij onze woonplaats in de Heirbaan in Rotselaar 
Heikant zouden passeren. We hadden afgesproken dat Monique ons met een 
KBC vlaggetje zou toewuiven. De Heirbaan is bij de vele wielertoeristen gekend 
als deel uitmakend van de Sven Nijs Cycling Route zodat het niet verwonderlijk 
is dat daar nog andere fietsgroepen bij ons uit de bocht komen aanwaaien. Het 
gevolg was dat Monique een voor ons uitrijdende fietsgroep verkeerdelijk 
begon toe te zwaaien tot groot jolijt van deze wielrijders, die zich afvroegen 
waaraan ze zoveel honneurs te danken hadden.   
Voor Rita bracht de Heirbaan echter geen geluk want zij had even voorbij onze 
woning ‘platten tuub’. Een geluk met een ongeluk was dat het ‘accident de 
parcours’ vlak bij onze woning was zodat Rita haar vehikel bij ons kon stallen. 
Via Gelrode rustig naast de spoorweg toerend bereikten we het station van 
Aarschot om vandaar naast 
de Demer rustig richting 
Langdorp te peddelen. Links 
nog vanuit één ooghoek het 
Wolf Café gezien, maar hier 
hadden onze 
fietsbegeleiders geen 
aandacht voor want ze 
stuwden ons voort richting 
Rillaar. In Rillaar bij het 
fietsen door ’t Heiken dacht 
ik terug aan mijn jeugd toen 
ik menigmaal trouwe 
stamgast was van het in de volksmond genoemde en naar de blonde cafébazin 
gekende café ‘De Witte Moas’. Vooraleer ik hierover aan mijn fietsgenoot Hans 



enkele sappige verhalen kon 
vertellen waren we echter reeds 
in Houwaart om na een 
kwartiertje opnieuw onze 
startplaats te bereiken.  
Alvorens mijn verhaal verder af te 
maken voel ik mij ten zeerste 
verplicht de fietskapiteins Nicole 
Alaerts, Luc Geyskens, Luc Jacobs, 
Marc Peetermans en Hans 
Vandevelde  in het zonnetje te 
zetten. Zij loodsten ons met zwier 
en vol geestdrift over de drukke 
kruispunten. Het was een plezier 
om hen sierlijk af en op hun fiets 
te zien springen op weg naar het 
volgende kruispunt om onze 
vrolijke bende ook daar veilig over 
te loodsen. In navolging van Lydia 
Protut in de komische tv serie Het 

Eiland kan ik alleen maar zeggen ‘Ik ben blij dat je in mijn team zit’. En bij het 
polsen van de nieuwelingen over hun eerste fietservaring met SKL zag ik alleen 
maar tevreden gezichten en blikken van dankbaarheid richting de 
fietsbegeleiders. 
Terug naar ons verhaal van de dag. Eens de fietsen door iedereen opgeborgen 
ging het richting het kasteel waar we in het Wagenhuis werden verwacht voor 
een seizoen afsluitend etentje. Eerst nog even op het terras van het zonnetje 
genoten met in de hand een glaasje cava of fruitsap. Iedereen zag daar dat het 
niet zo goed gaat met het kasteel dat in afwachting van reeds lang 
aangekondigde restauratiewerken verder staat te verkommeren. Als we de 
krant mogen geloven zal de Rode Ridder echter niet eeuwig dakloos blijven 
want anno 2019 heeft de Vlaamse Overheid 2,9 miljoen euro uitgetrokken voor 
het opkalefateren van deze waterburcht. 
Veel tijd om hierover te mijmeren was er niet want we werden aangemaand 
om binnen aan ons etentje te beginnen. De obers deden hun uiterste best om 
iedereen tevreden te stellen en aan het leuke gebabbel te horen zijn ze daar 
feilloos in geslaagd. Volgens Monique en nog enkele andere dames 
beantwoordde de geserveerde vitello tonato wel niet aan het wereldberoemde 



recept uit Piëmonte. Iedereen gaf echter toe dat het lekker 
was en genoot eveneens van het hoofdgerecht, het dessert 
en de bijhorende dranken.  
De avond was al ingevallen als de eersten het pand verlieten. 
Zelf kan ik alleen maar dikke merci zeggen aan de 
organiserende fietsploeg. Op naar volgend fietsseizoen. 
Achilles   
 
 

 


