Meersel-Dreef - Fietsclub de Dreefse Trappers heeft er ondertussen al een mooie traditie
van fietsweekends opzitten.
Dit jaar stond de omgeving van de Ronde van Vlaanderen op het programma.
Ook dit weekend liet de weerman de Trappers niet in de steek.
’s Morgens nog wat mistig en killetjes, maar telkens kwam de zon er door. Geen druppel
regen, wat moet een cyclist nog meer.
In totaal 11 mannen vertrokken in de vroege ochtend van donderdag 11 september om via
een rit van 180 km tot aan hun hotel in de nabijheid van Oudenaarde te arriveren.
Op vrijdag werd de toeristische rode route van 114 km (richting Geraardsbergen) aangevat.
Een tocht langs de geschiedenis van de Ronde voor fietsers met de nodige jus in de kuiten.
Onder de hellingen die moeten bedwongen worden zitten de Muur van Geraardsbergen,
Achterberg, Onderbossenare, Foreest, Steenberg, Valkenberg, Berendries, Elverenberg,
Fayte, Bosberg, Eikenmolen, Kortendries, Pottenberg, Kapelleberg, Eikenberg, en Haaghoek.
Zaterdag werd er in twee groepen gereden.
Vier fietsers namen de gele route van 103 km voor hun rekening. Deze route voert je langs
glooiende landschappen en is ideaal voor échte kasseivreters met hellingen zoals o.a.
Nokereberg, Den Ast, Kortendries, Molenberg, Wolvenberg en Kattenberg en kasseistroken
zoals o.a. Huisepontweg, Doorn, Paddestraat, Lippenhovestraat, Jagerij, Kerkgate en
Ruiterstraat.
De zeven andere fietsers reden de blauwe route van 78 km (richting Ronse). Wel de kortste,
maar ook pittigste lus met als hellingen o.a. Oude Kwaremont, Paterberg, Koppenberg,
Steenbeekdries, Taaienberg, Muziekberg, Kruisberg, Hoogberg, Mont de l'Enclus en als
kasseistroken o.a. Mariaborrestraat en afdaling Stationsberg.
Nadien werd nog het vrij nieuwe museum van de Ronde van Vlaanderen bezocht: de moeite
waard voor elke liefhebber van de Ronde van Vlaanderen.
’s Zondag werd huiswaarts gefietst met o.a. een doortocht in de mooie voetgangerstunnel
onder de Schelde te Antwerpen.
Al bij al ongeveer een 550 km in de kuiten op 4 dagen tijd, een mooi resultaat.
Slecht één ongelukkige uitschuiver en enkele kleine technische mankementen, maar dat
hoort er bij. (JJ)

