De Reuzen van Vlaanderen
18-4-2022 Brakel België
Met: Anja er naartoe

17-4-2022
Een rustige nacht gehad, we waren er al vroeg in gegaan. Ook deze ochtend staat in het teken van
relaxed naar de eerste gezamenlijke Belgische tocht sinds twee jaar samen doen.
We hadden een nacht geboekt in een B&B – In de Gloria – door te brengen. Dus na het inpakken en
voorbereiden van de tocht op Garmin en op papier, een aparte route voor Anja gemaakt tussen de
officiële routes van 75 en 125 km in, dus ca. 100 km was de voorbereiding op orde.
Om 11:30 waren we gepakt en gezakt en was het een 200 km afzakken naar Brakel. Omstreeks 13±30
uur waren we bij ´In de Gloria´, maar inchecken kon pas na 16+00 uur. Dus nu we dit wisten te vinden
zijn we naar Brakel gegaan. Een echte eerste Paasdag, geen mens op straat en ook het plein met de
plaatselijke horeca was nagenoeg empty. We zijn wat gaan struinen en kwamen op het toeppad, een
wandelpad langs een grote plas net buiten het centrum.
Hier vonden we ook een veldje waar we heerlijk even hebben onthaast. Natuurlijk, met mijn ADHDgenen (volgens Anja), hielden we dat niet lang vol. Weer verder wandelen, waar we tussen de bomen
overal een paars plantje zagen die we nog niet eerder ergens tegengekomen waren. De plas rond en
terug naar het plein voor een versnapering alvorens we weer naar onze B&B vertrokken.
Hier werden we vriendelijk onthaald door Katrien en na het intrekken (en een biertje op de kamer)
zijn we bij haar in hun ruime tuin in de zon aangeschoven en kreeg ik een plaatselijk biertje, Ename
blond, voorgeschoteld (Anja een frisje). Na dit aangenaam verpozen zijn we in een restaurant
Rembrandt 5 km verderop gaan dineren. Anja koos voor tongrolletjes en ik had ribbekes besteld.
Zoals in de aanbevelingen al stond, grote porties en niet al te prijzig. Prima gegeten in een zonnige
ambiance en vriendelijk personeel. Alleen de betaling was lastig, moest via telefoon en kon niet met
pinnen, dus Anja heeft aan de overkant even cashgeld gescoord (geen tip dus!).
Vroeg weer onder de veren, want om 6:30 uur het ontbijt besteld.

18-4-2022
Om 6:16 uur waren we wakker en was Erik, de heer des huizes, al druk doende een eenvoudig ontbijt
klaar te zetten. Een gezellig gesprek met hem en later met Johan, een andere gast die toch eerder
wakker geworden was en dus mee aanschoof. Door dit gekeuvel toch wat later vertrokken dan
gedacht, maar om 7:50 uur stond ik dan toch met kaderbordje en al aan de start. Anja zou om 8:10
uur pas vertrekken, heeft wat rustiger aangedaan bij de auto.
Al na 1,5 km, nog niet warm kunnen fietsen, meteen de eerste klim de Valkenberg. Hartslag meteen
de hoogte in en al snel naar adem happen, terwijl dit nog niet als een zware beklimming bekend
stond. Afijn, zo werd het systeem meteen wakker gemaakt en boven was er een fraai uitzicht te
bewonderen.

De Reuzen lonkten, steeds draaien en keren op dezelfde heuvelen rond
Schorisse (welke uitspraak en wie was er schor?) en daarna kon het echte
werk beginnen. Twee keer een heerlijk lange en dezelfde afdaling was goed
om het gemiddelde weer wat op te trekken, en tussendoor weer wat
wennen voor de kuiten aan de langere en zwaardere beklimmingen.
Na deze lus kon het echte werk beginnen en ook voor Anja (de eerste lus van
de 125 km-route eruit gelaten) werd het hier echt serieus. Beginnend met
de Kanarieberg.

Ook de tweede lus liet zij dus links liggen en kon voor haar het echte werk
beginnen met meteen de Koppenberg.
Ik had toen al wat krachtoefeningen gehad op de Oude Kwaremont, maar
vooral de Paterberg. De Trek Emonda heeft twee vrij grote voorbladen (5039) en ook achter was de 30 tanden het lichtste verzet. Even het idee van
afstappen op de Paterberg en later ook op de Koppenberg, maar dat ging
toch echt tegen mijn karakter in. Dus douwen en douwen, gelukkig niet al te
druk zodat uitwijken naar links/rechts mogelijk was en ik daardoor op de
fiets kon blijven. Lang geleden dat mijn hartslag weer naar de 167 klom,
gelukkig niet geheel buiten adem kwam ik ze toch op.
Anja had geen problemen om deze kanjers te kloppen en heeft daarvoor al
langer een bepaald doorzettingsvermogen ontwikkeld waarbij opgeven niet
in haar woordenboek voorkomt. Ook een kanjer dus!!
Tot het eind toe bleef het terrein van klimmen en dalen opgezocht worden
en ook de percentages bleven van zich spreken van 10-16-19 % wegen
hadden ze er maar genoeg liggen in dit laatste deel. Het blijft genieten en
afzien in dit Vlaamse landschap.
Uiteindelijk een mooie afdronk op het wielerterras, we waren zeer tevreden.

