Hallo fietsmakkers,
Welkom bij de tweede uitgave van

“Dè Kroem Foerce”.

De respons op de eerste editie was positief,

dus breien we er een vervolg aan en proberen we om één keer per maand een nieuwe editie te
brengen.
Wat komt er aan bod in deze editie?
Onze vaste rubrieken:
•
•

Wie zijn we?
Rittenschema (voor de maand september)

Artikels:
•
•

“Oei Oei Oei, de Muur van Huy”
PASS., EENZ. WIELERTOER. ZKT. FIETSMKKRS…

Wie zijn we…?
Eddy ‘ The Eagle ‘ – alias Robby Daenen, 37 jaar
Beschrijft respectievelijk zijn eigen plus- en minpunten als “rechtdoor en licht bergaf”
en “band vervangen”, al heeft hij natuurlijk veel meer in zijn mars…
Frank ‘ De Bouwer ‘ – alias Robby Dignef, 30 jaar
De ‘Benjamin’ van de groep.
Pluspunten:
Minpunten:

klimwerk
wil absoluut tijdens de ritten zijn vogelkennis delen met de groep

Jehan ‘ Diesel ‘ – alias Gunther Lindekens, 34 jaar
Komt langzaam op gang in de eerste kilometers, maar eens op gang…
Pluspunten:
Minpunten:

kan wel een band vervangen ☺
trage starter

Marcel ‘ Daddy ‘ – alias Marcel Lindekens, leeftijd: publiek geheim
Onze ‘ouderdomsdeken’.
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Pluspunten:
voelt zich nog als een piepkuikentje
Minpunten:
is geen piepkuikentje meer ☺
Roel ‘ Chicken ‘ – alias Roel Vanden Boer, 31 jaar
Onze ‘ Mecenas ‘
Pluspunten:
Minpunten:

hij wordt onze sponsor [maar hij beseft het nog niet]
is nog wat terughoudend omtrent het sponsor-contract

Deze tweede editie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mogelijk rittenschema September
Momenteel tonen de kalenders niet zo echt veel georganiseerde ritten in onze nabijheid, dus zullen
we voor de maand september grotendeels moeten rekenen op onze eigen creativiteit.
Op zondag 09/09/07 is er wel een rit gepland in Donk (Herk-De-Stad), de Fruitoogstritten.
De grootste afstand is 70km, maar als we vanuit Sint-Truiden heen en terug fietsen, komen we aan
een ritje van boven de 100km.

“Oei, oei, oei, de Muur van Huy”
Niet zo mythisch als de Mont Ventoux, maar
toch vér buiten de landsgrenzen gekend als
méér dan een serieuze kuitenbijter… bekend
uit de Waalse Pijl, waar menig renner zich in
de finale de kiezen kapot bijt op deze
helling… hét Beest van Wallonië…

De Muur van Huy

.

Vorig jaar trokken Frank ‘ De Bouwer ‘ en
Jehan ‘ Diesel ‘ op het einde van het
wielertoeristenseizoen een eerste maal naar
De Muur, en ze waren het er beiden over
eens: een unieke ervaring!
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De zenuwen die stilletjes aan langs je ruggewervel naar boven kruipen in de aanloop naar Huy, dan
plots een bocht en een immense Muur die voor je opduikt… het kronkelende pad naar boven tussen
de verschillende Heiligenkappelletjes door, het afzien, het 1000-maal denken aan opgeven, maar toch
verder gaan… de kerk in zicht en dan plots, +/- 1,3km verder, de bevrijding: We’ve reached the top!
Dus, zeker en vast voor herhaling vatbaar.
Daarom wou ik voorstellen om tegen eind september de uitdaging opnieuw aan te gaan. Het is
sowieso een mooie rit naar Huy, en iedereen beslist voor zichzelf of hij het Beest beklimt of niet.
Onderaan wachten kan: er wordt toch terug afgedaald via dezelfde weg. Maar proberen kost
natuurlijk niets!
Meer nieuws volgt in de komende weken…

PASS. EENZ. WIELERTOER. ZKT. FIETSMKKRS
Cafébezoek kan soms toch nog tot creatieve ideeën leiden. Na een aantal Duvelkes zagen we plots
Het Licht en kwam het volgende idee naar boven: waarom niet eens polsen of er nog mensen
geïnteresseerd zijn in een wekelijkse samenkomst op zondag om dan in verschillende groepen erop
uit te trekken, met als start- en aankomstplaats café De Bron? Het idee is dan wat verder blijven
rijpen (zoals een zwaar bier betaamt), maar nu worden de eerste stappen gezet.
Bedoeling is om in de komende weken affichekes op te hangen in café De Bron om eens na te gaan
of er interesse is en of we een respectabel aantal personen bij elkaar krijgen om in eerste instantie op
zondag te fietsen (in een mooie ‘ VOLVO ‘-outfit?)
Onze eerste opzet is om tegen de start van het volgende wielertoeristenseizoen mensen samen te
krijgen die deze zelfde passie delen… als dit lukt, dan zien we
wel waar het ons op termijn kan brengen (eventueel een WTC?).
Het motto per groep is: “Samen uit, samen thuis”
Ben je geïnteresseerd of ken je andere mensen die geïnteresseerd zijn?
Geef dan een seintje aan:
Gunther Lindekens (e-mail: be2frozen@aim.com of telefonisch op 0477/661450)
Marcel Lindekens (telefonisch op 0474/739784)
Robby Daenen (telefonisch op 0495/677655)

Zo, als je dit begint te lezen dan betekent het dat je aan het einde van de augustus-editie van

Dè

Kroem Foerce” bent gekomen.
Volgende editie wordt verwacht half september.
Tot dan, kilometervreters…
Groeten,
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