
Een rustige fietstocht – 06/09/2018. 
 
Na een hele hete en zonnige zomer 
verkrijgen we nu eindelijk enkele koelere 
dagen. Oef, dit gaat ons goed mee alleen is 
het vandaag de stille fietstocht die ons door 
het vlaamse landschap zal voeren en in de 
voormiddag regent het hier pijpestelen. Dit 
gaat toch niet de weg op als vorig jaar, 
vragen wij ons af. Kort voor de middag 
trekt de lucht wat open en slaken we een 
zucht van verlichting. Een versterkend 
middagmaal genuttigd, de fietsen veilig 
monteren op de fietsendrager en klaar zijn 
we om op weg te gaan. 
Bij aankomst aan het vertrekpunt van de rit 
zijn reeds heel wat enthousiasten 
aanwezig. Sommige kennen we reeds, maar 
er zijn best toch wel wat nieuwe gezichten 
present. Eerst de lijst voor meer dan 80 
aanwezige fietsers invullen en een korte 
briefing over de veiligheidsaspecten, brengt ons naar de start van de tocht. Zeer professioneel wordt de caravan 

geleid door de dorpskern van Ertvelde. Niet zo evident, maar alles 
verloopt lekker. Snel valt er ons een beklimming te beurt. De 
fietsbrug over de R4, aan de berg van Zelzate en die nemen we als 
een echte “col”. De groep wordt wat langer, maar fairplay heerst 
onder de deelnemers en we wachten iedereen na de brug terug 
op tot we weer een geheel vormen. 
De stille landelijke baantjes voeren ons tot de eerste halte. Een 
vitaminerijke verfrissing brengt iedereen terug op sportief niveau. 
Natuurlijk zijn gedurende deze stop de stoere (werk)verhalen niet 
uit den boze en hoort men een luidruchtige en verheugde groep. 
  



Na een korte verpozing gaat de route 
terug verder richting Oosteeklo.  
Mooie landschappen worden ons op 
vlakke wegen voorgeschoteld. De 
rijsnelheid is best door iedereen te 
onderhouden. We worden door de 
wegkapiteins vakkundig door de te 
nemen verkeerspunten geloosd. Zij rijden 
een “race” in de tocht, door steeds maar 
van achteraan naar de voorzijde van de 
“fietsslang” te rijden, om daar hun taak 
op te nemen en het kruisend verkeer 
staande te houden op de volgende 
kruispunt en ons een vrije doorgang 
zorgen. Dit lukt wonderwel heel goed. 
Puik gedaan jongens! 
Een tijdje later, als onze benen menig 
toertjes achter de rug hebben, zijn we 
aan het einde van deel één van onze rit 
en wordt er halt gehouden in een café. 
Eerst de fietsen mooi aan de kant 
stalleren en dan wacht ons een lekkere 
koffie. De bakker van dienst heeft meer 
dan zijn beste beentje voorgezet, want de 
biscuits was over lekker en dat verdient 
een pluim voor de zaak “de Pluim”. Je 
moet het maar doen om meer dan 80 

personen te dienen in deze korte tijdspanne met zo veel 
lekkers. 
Deel twee kan nog steeds doorgaan met een ideaal 
weertje. Het is niet echt zeer zonnig en de wind is best 
wel afwezig, alhoewel die soms in ons nadeel weet te 
“blazen”. Bij haltpunt twee is “de frisco” een welgekomen 
versnapering. 

 
Toch wel even controleren waar we hier zijn! 

Een groot deel van de deelgemeente Ertvelde fietsen we 
door en zo komen we op plaatsen waar ik echt nog nooit 
geweest ben. Ik ben heus verrast van dit moois. De wegen slijten onder onze fietsband heen om ons eindpunt te 
bereiken, namelijk de kerk van Ertvelde. De stoet stopt aan het beginpunt van de rit. Als afsluiter wordt er in 
“Feestzaal Bavo” een etentje genuttigd. Deze namiddag is alweer veel te snel voorbij gegaan, maar we hebben 
heel leuke momenten gekend. Dank gaat naar alle mensen die zich, zowel voor als achter de schermen, hebben 
ingezet tot het welslagen van deze dag. Op naar volgend jaar, zou ik zeggen! 


