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“Den ouwe Vinalmont” 

 
De geplande rit naar Maredsous (165 km) werd drastisch gewijzigd en ingekort richting 

Huy (87 km). Reden was de zwoele temperatuur van boven de 30° door weerman Frank 

Deboosere voorspeld.  

“Geen zware arbeid na 12 uur”, zeiden ze nog in het VRT-Journaal. We waren dus 
verplicht voor de “noen” bij tata in ’t Kliekske te zijn om geen zonneslag op te lopen. 

 

Roger en ik zouden Yannick en Jan gaan ophalen aan ’t kapelleke in Houtem. Toen ik in de 

Kan. Schoolskaan arriveerde zag ik daar geen fiets staan die picco bello in orde was. 
Integendeel op de grond lag een schroothoop die zelfs “Protbeir” van Attenhoven had 

doen blozen. Binnenbanden, buitenbanden, “tournevissen”, sleutels, pomp … enfin om het 

kort te zeggen: een hoop miserie. 

 
Roger, reeds nat in het zweet, probeerde een band te herstellen. Ik heb nooit een 

grotere knoeier aan het werk gezien en ik die dacht dat de ex-nationaler van Charleroi 

een ervaren technieker was. Zo deed hij zich toch overkomen … volledig ingerichte 

kelder met werkbank en al. Veel blabla, weinig boemboem! 
 

Na mijn professionele hulp konden we dan toch richting kapelleke vertrekken, met 10’ 

vertraging weliswaar. Je kan je wel inbeelden hoe we door onze twee vrienden werden 
opgewacht … “zoer” gezichten en veel “geheurk” om ’t in ’t Landens uit te drukken. 

Gelukkig verliep de tocht probleemloos langs de mooie Burdinale. Er werd nagepraat over 

de nederlaag van paars-wit, over de epo van Ricco. Landens nieuws was er niet. 

 
Aangekomen in de stad van Mevrouw Lizin was de marktplaats “the place to be”. Redenen 

waren velerlei: rust, een lekkere koffie en de ”vroulie afletten”. 

Roger liet zich hier weer van zijn minder goede kant zien. Eerst en vooral begon hij zijn 

boterhammen, gewikkeld in aluminiumfolie, te verorberen in een nota béné sjiek 
restaurant, secundo kwam hij uit het toilet op zijn kousen met zijn koersschoenen in 

zijn handen. “Ich heub goed gekakt”, zei hij  nog luidruchtig. Aan de reactie van de 

andere klanten was duidelijk te merken dat sommige Walen ook nederlands verstaan. 

 
Ondertussen had Jan, de tafel naast hem, een beauty in de gaten. Zijn blik was niet 

meer van haar af te slaan. Opeens zei hij fier en amusant: “ze heeft naar mij gekeken”!!!. 

Stille genieter Yannick bekeek alles rustig en zag dat het goed was. Maar onze tijd was 

om.  
Terug op de vélo voor de terugweg. Na 5 km., even uit het centrum van Huy, stond hij te 

wachten …. “den ouwe Vinalmont”.  Maar eerst moest Roger zijn voorband nog wat 

oppompen. Toen dat niet echt lukte belandde zijn pomp in het Waalse “terf”. 

Rasklimmer Yannick maakte onmiddellijk een kloof, Jan probeerde tevergeefs het gat te 
dichten en bleef hangen op 200 meter. Roger en ikzelf hadden in de bus plaatsgenomen 

en volgden nog verderop. Niettemin geraakte iedereen binnen de tijdgrens boven.  



Volgens het gerenommeerde nieuwsbureau “France Presse”, zou Roger daar tijdens de 

beklimming afgestapt zijn. Camera’s waren er niet en echte bewijzen dus ook niet. 

Roger en hij alleen weet de waarheid. 

 
Met de wind in de rug tegen 30 km. per uur richting Landen. Heerlijk!. Geen demarrages 

meer. Op weg dus naar een sprint met vier. Maar die kwam er niet wegens collectieve 

stop bij Soers in Gingelom. Roger betaalde er zelfs twee tournéés. Reden: een pint kost 

daar maar éne euro. En hij was lekker, de Christal. Daarna wachtte de kapelberg. Jan 
geraakte echter moeilijk op zijn fiets zodat hij voor de voet van de klim reeds uitgeteld 

was.  

In Landen richting Kliekske bij ons allerliefste tatake. 

Daar begon Roger te palaveren over zijn werk bij de postcheque; over debet, krediet en 
saldo, ; allemaal moeilijke woorden die ik niet begreep … maar hij heeft dan ook in 

Brussel gewerkt! Ook legde hij uit dat de vloed in Mont Saint Michel sneller is dan een 

paard in galop. Ik heb niet alleen veel calorieën verbruikt, maar ook mijn IQ is in waarde 

gestegen. Bedankt amigo’s voor de schitterende uitstap. 
 

Jaan 


