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foto's opgenomen ter illustratie, de overige kunt u vinden op deze website onder de tab foto's 

RvB 2013.  

Het parcours voor deze ronde van België is 

zorgvuldig gekozen en uitgezet door  

Bram van de Velde. Het mag gerust 

gezegd worden dat de route ging over 

mooie en soms iets minder mooie paden, 

maar wel met oog voor de mooie 

omgevingen waar we door fietsten. 

 

Ik zou de andere medeorganisatoren te 

kort toen om ook hun niet te bedanken voor 

vele werk wat zij hebben verzet om het ons 

die 7 dagen zo aangenaam mogelijk te 

maken.  

 

En als laatste en zeker niet onbelangrijk 

onze verzorgingsploeg. Deze mensen 

kregen het elke keer toch weer voor mekaar 

om op de onmogelijkste plaatsen onderweg 

hun combinatie te parkeren en er voor ons 

te zijn met voeding en drank.  

 

Namens alle deelnemers aan deze Ronde 

van België nogmaals onze hartelijke dank. 

 

Monnie 

 

 



(RvB) Sterke verhalen aan de bar 
 
Goedemorgen, Baarle Nassau… 

 

Een heel goede morgen, mannen van de TC Axel. 

 

En… nog laat geworden gisteravond? 

 

Mwhaahh, niet echt. Biertje, cocktailtje, Palmpje en watertje aan de bar. Een veel verhalen. 

 

Het brein achter de organisatie keek eens rond en zag dat het goed was. 

 

,,Mooie dag gehad, alles goed verlopen, prachtig weer om de tocht te beginnen.’’ 

 

Hij nipte nog eens aan zijn halfvolle glas water en keek buitengewoon tevreden. 

 

Terug kijkend op dag 1: 

 

’s Morgens vroeg verzameld op de Markt in Axel, de laatste controle van de bus, toespraakje 

van Bram (het brein), met een korte opsomming van wat de zestien fietsers te wachten stond. 

 

Minder vrolijke melding: Leo (Martinu) had helaas op het laatste moment moeten afzeggen. 

Hij wordt deze week geopereerd aan galstenen, die zich plotseling hebben geopenbaard. We 

wensen hem veel sterkte. 

 

Vrolijke melding: Jack, die de bus bestuurt, is jarig vandaag. ’Lang zal die leven.’ 

 

We gaan d’r aan beginnen, uitgezwaaid door wat slaperig kijkende dames, groepsfotootje 

gemaakt en weg zijn we. Het avontuur tegemoet. 

 

Met Hans Hamelink en Gerrit Kampman als gastrijders op die eerste dag. 

 

Het onvolprezen rondeboek van Bram geeft aan dat we via Koewacht naar Sint Niklaas rijden, 

naar Temse, met een fietsveer over van Witham naar Schelle, naar  Boom, Duffel, Lier, Pulle, 

Wechelerzande (bekend terrein voor de crossers), Vosselaar, Turnhout en tenslotte Baarle 

Nassau. 

 

Veel kanalen gezien, veel bossen, beetje onverhard gereden door de bossen, maar een 

heerlijke start. 

 

We waren langs de geboorteplaatsen gereden van Thomas de Gendt, José de Cauwer, Felix 

Timmermans, Guido Belcanto, Pol van Himst en Jef Jurion. 

 

Mooiste, maar ook meest ontroerende verhaal in Bram z’n boek: van de veearts Karel van 

Noppen uit Wechelerzande, die bij de veeboeren moest controleren op het gebruik van 

hormonen, na dreigementen gewoon door bleef gaan met zijn werk en op 2 februari 1995 voor 

zijn huis met drie geweerschoten werd doodgeschoten. 

 

Axel-Baarle Nassau. Toch maar mooi 140 kilometers, vertrokken iets na half acht, aankomst 

om 14.30. 



En denk maar niet dat de vermoeidheid hard had toegeslagen: op het zonnige terras voor het 

Sporthotel verzamelde de hele ploeg om maar eens goed het verloren gegane vocht weer aan 

te vullen. 

 

Proost, mannen. 

 

Heerlijke maaltijd, daarna in het Sporthotel. Drankje aan de bar nog met wat anecdotes. 

 

Johan Zegers kwam voorbij, die tijdens de treinkaping in Wijster al zo ver weg was, dat hij in 

het café, toen hij een vliegtuig voorbij hoorde komen, de gouden pen uit zijn bovenzakje 

haalde, hem als een microfoon voor de mond hield en riep: ,,Hier Johan, mannen, over. Recht 

naar Wijster, mannen, elimineren…’’ 

 

Teuntje Dieleman (de laatste Batavier in Zeeuws Vlaanderen), die zo jammerlijk om het leven 

kwam toen hij door de slagboom van de pont in Perkpolder reed, de ijskoude dood tegemoet. 

 

En Jan ’t Gilde vertelde uit zijn jeugd: ,,D’r woonde een heel oud echtpaar in de buurt, in Hoek. 

Die kregen voor het eerst telefoon. En toen Jaap niet thuis was, ging de telefoon. Z’n vrouw 

kroop gillend onder tafel en riep heel hard: Jaap is niet thuis. 

 

Welterusten mannen, mooie dag geweest. 

 

Morgen dag 2. 

 

Baarle Nassau-Maaseik over 116 kilometer. 

 

Wens u allen een behouden vaart. 

 

 



(RvB) Maffia, lambada’s en limbo in de bar 

 
PARIKE – Zo, dat hebben we ook weer gehad. We moeten niet zeuren, zei Monnie, aan het 

eind van de vierde dag, dit was gewoon de Koninginnerit. Veel kasseien dus, veel kilometers 

(155), een gemeen stekende zon (30 graden), af en toe van die echt Vlaamse wegen, met veel 

scheuren in de weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’s Morgens rond half tien vertrokken in Tienen en al ruim na zessen aangekomen in Parike, 

bekend van de Ronde van Vlaanderen, niet zo ver van de Muur. 

 

 



Twee lekke banden onderweg en veel tijd kwijt aan kapot zadel van Charly. Drie stops, 

waarvan de laatste net voor de Bosberg in café De Reisduif. 

 

En nu is het weer al héél vroeg in de morgen: eindelijk tijd voor een update. Voor een kleine 

terugblik op de laatste dagen. 

 

Zeven uur, na een redelijk rustige avond. De Vlaamse haan kraait ons wakker en stuurt ons op 

weg naar een vermaard stadje: Ieper, bekend van de Eerste Wereldoorlog, waar we vanavond 

naar de parade gaan kijken en luisteren naar de last post. 

 

Vier dagen onderweg, zo’n 520 kilometer op de teller, veel moois gezien en af en toe wat 

zweetdruppeltje gelaten, prachtige routes, veel vals plat, bij tijd en wijle een stevige klim 

(Alsemberg, Tiende berg) en een perfecte verzorging (Dank, Jack, Marianne, Jan). 

 

Mooiste avond tot nu toe? 

 

Met het merendeel van de ploeg, in Het Gouden Aambeeld in Maaseik, een heerlijk cafeetje 

met veel harde, populaire muziek en te veel drank voor een wielrenner die voor zijn sport leeft. 

 

De eerste indrukken van Giel, de filosoof: ,,Het is al maffia wat hier rondloopt, allemaal bucht.’ 

 

Maar toch is het ijs al snel gebroken. 

 

Herman speelde voor Kampman (,,allemaal een tientje mannen, dan haal ik de drank’’), Frans 

en Irma (na veel kettingleed eerder die dag) staan al snel in een innige omarming op de 

dansvloer, Jan voert (al veel later op de avond) een oosterse dans op, Charly neuriet zachtjes 

mee met de Duitse schlagers, Cees en Frits speelden achterwaarts piano (op z’n Jerry Lewis) 

en het wordt maar later en later. 

 

Onvermoede kwaliteiten in het TC Axel peloton: lambada dansers, limbo dansers en 

goochelaars (evenwicht kunstenaars met een barkruk op de kin). 

 

En we worden maar zatter en zatter… 

 

Verder, ik kan het u verzekeren, wordt er in deze tocht veel gelachen, af en toe wat gedronken 

bij het eten, maar dus vooral goed geleefd om de andere dag weer topfit te zijn. 

 

Die ene avond was (voorlopig) een uitzondering. 

 

,,We gaan dit nooit meer meemaken, zo’n avond’’, sprak Jan ’t Gilde de andere dag aan het 

ontbijt in een ontroerende vlaag van melancholie. 

 

Ik vraag me af, zo net ontwakend uit een zalige, diepe slaap: 

 

Welke namen zou ik – na die vijf dagen – mijn medestrijders nou eens willen geven? 

 

Voor de meesten heb ik wel al wat gevonden. 

 

xx Bram Dieleman is Bobby Solo, vanwege zijn zeldzame solo’s op de laatste dag, vijftig meter        

     voor de rest uit. 

 

 



xx Bram van de Velde is The Boss, de man die alles onder controle houdt, die de routes heeft                    

     uitgezet en de leiding over alles heeft. 

 

xx Marianne is Madonna, vanwege haar geweldige dansoptreden in die beruchte bar. 

 

xx Jan ’t Gilde is De Batavier, met zijn heroïsche verhalen over vroeger en zijn ongewone,  

     onorthodoxe levensstijl. 

 

xx Frans is de Witte Tornado, die heen en weer vliegt door het peloton en bewondering krijgt  

     voor zijn heldhaftige hulp aan zijn grote liefde. 

 

xx Rob is Che Guevarra door zijn altijd weer boeiende verhalen over Cuba. 

 

xx Giel is Socrates, de filosoof, de historicus, met één volkse uitspraak: morgen vliegen de  

     poepers d’r af. 

 

xx Jack is Mister Bubbel, door zijn behandeling in Hotel Alpha, waar hij zich alleen in de  

     bruidssuite mocht vermaken in een gouden bubbelbad. 

 

xx Monnie is GPS Monnie, onbetaalbaar als backup op de tweede lijn achter The Boss 

 

xx Kees is Lamaketta: vindt alles goed, heeft zijn vuurdoop, maar geniet van alles wat hij ziet  

     en hoort. 

 

xx Johan is Alice Cooper, met zijn liefde voor Metallic Rock en zijn afkeer voor schlagers en  

     meezingers. 

 

xx Jan Herenthals is De sfinx, kijkt je ondoorgrondelijk aan, zoals Rinus Michels dat kon doen  

     met zijn Gouden Oranje team. 

 

xx Tanneke is Moeder Theresa, goed en lief voor iedereen. 

 

Charly is Schweinsteiger, verklaring overbodig. 

 

xx Herman is Het avondmens, die het tempo aangeeft aan de bar en uitvinder is van de  

     uitsmijter van de avond: nog eentje met de jas aan. 

 

Ik heb ze nog niet allemaal gehad, maar het ontbijt staat klaar, nog snel een doesje en weg 

zijn we weer. 

 

Ik dacht: Parike-Ieper voor zo’n 120 kilometer. 

 

Vergeleken bij gisteren, een trainingsritje. 

 

Vanavond verzamelen aan de Menen Poort voor de last post in een indrukwekkend decor. 

 

Daarna een drankje om de avond af te sluiten. 

 

De gevallen helden van vroeger zouden het zo gewild hebben 
 
 
 



RvB) Bliksem en donder na een tropische week 

De apotheose na een stralende week kon de pret van een geweldige Ronde van België al lang 

niet meer drukken. Het kleine, maar volledige peloton van Toerclub Axel, de één wat frisser 

dan de ander, reed vrijdagmiddag over de finish na een kleine 900, Belgische kilometers over 

’s heren wegen. 

 

Ze waren van alles tegengekomen onderweg: mooie, vaak zelfs schilderachtige wegen en 

decors, bosrijke parkoersen, soms met veel bochten, dan weer kaarsrecht langs riviertjes en 

kanalen, een paar befaamde klimmen uit de wielerhistorie, zoals de Alsemberg en de Bosberg. 

 

Kasseien, schots en scheef, grindpaadjes, keien en kuilen en veel typisch Vlaamse 

polderweggetjes, waar de tijd vele jaren heeft stilgestaan (en de boer hij ploegde voort). 

 

Zes dagen stralend weer, alleen wat spetters 

bij het vertrek en een paar fikse buien op de 

dag van aankomst. Bliksemstralen en donder 

zelfs, bij een donkere lucht, maar dat weer 

heeft ook wel zijn voordelen. De laatste stop, 

bijvoorbeeld, was de mooiste van de hele 

week, op een dik uurtje van huis, een soort 

overdekte picknickplek, waar de laatste 

voedselresten keurig waren uitgestald. 

 

Zes hotelletjes voor de perfecte nachtrust. 

 

De mooiste locatie? De markt van Ieper met een fantastisch uitzicht en ’s avonds een licht 

emotioneel bezoek aan de Menen Poort, waar voor de tachtigduizend doden in de Eerste 

Wereldoorlog, alleen in België (ontelbare miljoenen over de hele wereld) elke avond voor een 

groot, vooral Brits getint publiek, kransen worden gelegd en de last post wordt geblazen. 

 

Beste diner? Op de stop in Tienen, in Het Witte Paard op de markt, waar de kok en de ober 

feilloos aanvoelden dat ook doorgewinterde fietsers stevig gevoed moeten worden. 

 

De ober: waar komen jullie vandaan? 

 

Wij: uit Axel en Terneuzen, maar dat kent u zeker niet? 

 

Hij: Maar natuurlijk ken ik dat wel, ik ben veel in Checkpoint geweest. 

 

En zo was het ijs al snel gebroken. 

 

Kwaaiste momenten? 

Tropische hitte onderweg naar de laatste stop: 35 graden gemeten. 

 

En in de klim naar de Bosberg, waar de groep door de snelste mannen uit elkaar werd 

getrokken en de stop naar de bus niet werd gehaald. 

 

,,We stoppen bij het eerstvolgende cafeetje.’’ 

De Reisduif werd overrompeld, de waardin, die nogal slecht ter been was (,,ik kan geen seks 

meer doen, meneer, de benen willen niet meer mee’’) lachte het verwaarloosde gebit bloot. 



Zo’n veertig consumpties binnen het half uur, ze heeft, daar midden in de polders, slechtere 

dagen gehad. 

 

Baarle Nassau, Maaseik, Tienen, Parike, Ieper en De Haan. 

 

Meest bizar? 

 

Raamplasser gezien op de laatste stop. 

 

Achterwaartse pianospelers in een volkscafé. 

 

Gratis drinken op receptie van Canon. 

 

Maffiosi op de Limburgse markt. 

 

Zieke chauffeur toont karakter. 

 

De traagste ober ter wereld gezien. 

 

Mooiste meisje van de klas (Blanche uit Tienen). 

 

Verbruik van water onderweg: 24 liter. 

 

Het vakantiepark als Ajax enclave. 

 

Zeven dagen van gemiddeld zo’n 130 kilometer, de langste 155 (start half tien, aankomst half 

acht), zes stops, met een onverbeterlijk goede sfeer. 

 

Paar kleine mankementen: het zadel van Charly, een tellertje dat even niet werkte, paar lekke 

banden, maar verder gewoon een vlotte tocht. 

 

Hulde voor de fantastische verzorging onderweg. 

 

Voor The Boss, de uitzetter van de tocht. 

 

,,Voor de organisatoren, een klein applausje en een kleine versnapering als herinnering’’, sprak 

Irma na afloop het gezelschap toe. 

 

Met dank ook aan allen voor de onvergetelijke week. 

 

Frits Bakker 

 


