
Heren B – 18 JUNI 2017 – NAMEN  

 

Deelnemers: 32 (inclusief 1 gastrijder) – 1 

Afstand: 144 km 

Gemiddelde: 29,1 km/u 

Hoogtemeters: 1330 m 

 

Bij de “gewone” zondagsritten van de Heren B vertrekken we om 8u30 voor een 80 à 90 km met aankomst in 

Meerbeek rond 11u30. Maar BLOSOM heeft zijn klassiekers: 4 keer per jaar rijdt de B-groep een iets langere 

rit met vertrek uitzonderlijk om 7u30. De Muur van Hoei (160 km) en de Citadel van Namen (140 km) staan 

steevast op het programma. In 2017 fietsten we ook al naar Spy (140 km) en rijden we op OLV Hemelvaart 

(dinsdag 15 augustus) naar het Hellend Vlak van Ronquières (130 km).  

 

Voor deze langere ritten is steeds een 

volgwagen voorzien, waarin rugzakken 

met proviand kunnen gedeponeerd 

worden. Ook reservebanden en/of -

wielen, gekoelde frisdranken en een goeie 

fietspomp kunnen we hierin kwijt. 

 

De volgwagen (camionette) wordt door Luc 

VDP ter beschikking gesteld en Robert De 

Cnijf is de chauffeur van dienst.  

 

Bedankt Luc en Robert! 

 

Vandaag fietsten wij dus werkelijk 

zonovergoten naar Namen. De 

temperatuur zou 30°C overschrijden, 

maar in de voormiddag viel dat goed mee. 

 

 

Met 31 heren en 1 dame gingen we op 

pad: Annemie had voor de gelegenheid 

haar BLOSOM-pakje vanonder het stof 

gehaald en fietste gretig mee met haar 

elektrische fiets. Sven DC voelde zware 

benen (gisteren 12 km gestapt en als ge 

da nie gewoon zijt… ), dus hij keerde 

huiswaarts ergens in Waals-Brabant. 

Desalniettemin: 32 deelnemers voor de rit 

naar Namen is een BLOSOM-record bij de 

B-rijders. WTC Blosom Meerbeek is 

populair, zoveel is duidelijk. 

 



 

 

 

Het peloton reed vandaag aan een – het mag eens gezegd zijn – fantastisch ideaal tempo. Met dank aan Dirk 

B, Luc VDP, Ronny DG, Kurt, Dirk R, en waarschijnlijk nog wel enkele anderen die hun neus aan het venster 

staken. De groep bleef ten allen tijde keurig bijeen bij een aanvaardbaar gemiddelde van 29 km/u. 

 

Op de Citadel wordt er traditioneel “gekoerst om de punten”. Het was inmiddels 10u gepasseerd. Dit jaar gaat 

de bolletjestrui naar Philippe W. Eigenlijk was Annemie als eerste boven, maar vermits zij “op batterie” rijdt 

werd ze door de wedstrijdjury gediskwalificeerd. Haar man Yves kwam in het spoor van Philippe als 2de over 

de top.  
 

Proficiat Philippe! 

 

 

  



Zoals de traditie het wil eten we onze boterhammen op het terras van de café op de flanken van de Citadel, en 

wordt er een groepsfoto getrokken. Drie kwartier hebben we daar gezeten – langer dan gewoonlijk want het 

was er écht aangenaam vertoeven. 

 

 

Bij het buitenrijden van Namen moesten we nog de plaatselijke braderie omzeilen. Dat lukte in 2 pogingen  

We stopten ook voor een voetgangster aan de lichten en zij had een plant bij zich. “Ik neem de plant, pakt gij 

de madam!”, riep Ronny “onschuldig” in de groep. “Hélà, ik ben wel een Vlaamse hé!” Hilariteit alom 

natuurlijk, en de Ronny sloeg zelfs rood aan… 

 

Op de terugweg noteerden we een lekke band voor Mario, die 

onfortuinlijk in een put in het wegdek had gereden. Dirk VC 

demonstreerde door in nog géén 5 minuten(!) de band te vervangen 

en op te pompen. Ongelooflijk en nooit gezien!  

 

 

 



Luc VDP verraste ons halverwege de terugweg met diepvries-gekoelde colablikjes die hij uit zijn camionette 

tevoorschijn toverde… Wauw, een onverwachte en welgekomen verfrissing! 

 

Voor de rest verliep alles vlekkeloos, doch het laatste uur voelden we de hitte op ons neerdalen. We kwamen 

aan in Meerbeek om 13u45, waar 15 deelnemers in ‘t Pleintje nog nakaartten over deze prachtige zondagsrit. 

 

 

 

Alle foto’s en commentaren vindt u op het Forum van WTC Blosom Meerbeek. 

 

 

 

 

 

 

 


