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PARIJS – E’BERG
ZONDAG 09 JUNI

VRIJDAG 07 JUNI
-

19H00 – 21H00: Inladen fietsen + persoonlijke spullen (helm, schoenen…) in Dockx camionette

ZATERDAG 08 JUNI
-

08H20: Samenkomst aan het station van Kortenberg

-

08H28 – 09H00: Vertrek met NMBS trein van Kortenberg naar Brussel-Zuid

-

10H16 – 11H38: Vertrek met Thalys van Brussel Zuid naar Parijs Noord + Metro naar Dupleix

-

12H30: Stadsbezoek Parijs

-

15H00: Check-IN: Mercure Tour Eiffel Grenelle (mogelijkheid om vroeger de bagage te plaatsen)

-

18H00: Etentje in Italiaans restaurant Si Misura

ZONDAG 09 JUNI
-

04H00: Ontbijt (zelf mee te brengen op zaterdag!) + Check-OUT: Mercure Tour Eiffel Grenelle

-

04H30: Vertrek naar Start/ Eiffeltoren + groepsfoto

- 05H00: Vertrek richting E’berg [365 km]
- 21H00 – 22H00: Aankomst in E’berg

PARCOURS: PARIJS – E’BERG

ROADMAP: E’BERG - PARIJS
-

Aantal Kilometers: 365 km
- In Frankrijk [258 km]
- In België [107 km]

-

Aantal Hoogtemeters: 2810 hm

-

1X Dockx camionette

-

4X Bevoorradingen:
- Bevoorrading 1 in Ambleny [110 km]
- Bevoorrading 2 in Etreux [200 km] + pasta maaltijd
- Bevoorrading 3 in Merbes-le-Chateaux [270 km]
- Bevoorrading 4 in Bois-Seigneur-Isaac [325 km]

-

Dorpen/Steden:
Paris-Gressy-Messy-VilleroyCharny-Monthyon-Barey-Puisieux-Etavigny-Boullarre-ThuryEnValois-AutheuilEnValois-BoursonneVillersCotterêts-PuiseuxEnRetz-Soucy-CoeuvresEtValsery-Laversine-Ambleny-Fontenoy-NouvronVingré-Epagny-PontSaintMardCoucyLeChateauAfrique-Septvaux-SaintGobain-Deullet-Andelain-Charmes-Danizi-Achery-Mayot-BrissayChoignyBrissyHamégicourt-SéryLesMezières-Ribemont-RorignySainteBenoite-Neuvilette-Bernot-hauteville-Noyales-VandencourtGrandverly-Tupigny-Hannapes-Vénérolles-Etreux-Boué-LenNouvionenThierache-Fontenelle-Floyon-Etroeungt-SémeriesFelleries-SoireLeChateau-Hestrud-Cousolre-merbesLeChateau-Peissant-Fauoeulx-Estinnes-Bray-Maurage-BoussoitVillesurHaine-LeRoeulx-Mignault-Ronquières-Ittre-OphainBoisSeugneurIsaac-Eigenbrakel-Waterloo-Ransbèche-HannonsartLaHulpe-Maleizen-Overijse-Huldenberg-Loonbeek-Neerijse-Leefaal-E’berg

VERSLAG PARIJS - E’BERG
Het stond al velen jaren op onze W.T.C. O.A. bike list, maar eindelijk stond het op onze fietskalender!
Naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan gingen we op zondag 09 juni 2019 van Parijs naar E’berg
fietsen op ons carbonnen ros. 365KM op één dag! 13x renners en 2x dames/volgers hadden zich
ingeschreven voor de ‘once in a lifetime bike experience’!
Het Pinksterweekend hadden we met rood aangekruist in onze agenda. De voorbereidingen konden
beginnen. Er werd een info avond georganiseerd om de praktische zaken te regelen:
voorbereidingsritten, parcours verkennen met wagen, vertrekuren trein /rit, hotel, ontbijt, volgwagen,
bevoorradingen, afspraken tijdens de rit....
Wat vast stond dat iedereen kilometers op de teller en in de benen moest hebben om deze uitdaging tot
een goed einde te kunnen brengen. Dus werd er buiten onze wekelijkse zondagritjes extra lange ritten
ingelast op zaterdag. (Andenne 210km, Maredsous 250km, Trois Points 220km, ...)

Het Mercure hotel aan de voet van de Eiffeltoren was gereserveerd en de Thalys tickets 'enkele reis'
waren besteld. Dus er was ‘No Way Back’!

Zaterdag 08 juni stonden we met z'n allen aan het station in Kortenberg om vervolgens de Thalys te
nemen in Brussel Zuid naar Parijs.

In de namiddag stond er een stadsbezoek op het programma. Doordat veel metrohaltes afgesloten
waren door de acties van de gele hesjes, werden de kuiten al is getest door er een heuse wandeling van
te maken. Maar de Champs Elysees waar al veel massasprints beslecht werden tijdens de Ronde van
Frankrijk en de onlangs afgebrande Notre-Dame konden we niet links laten liggen.

De dag werd afgesloten met een etentje in een Italiaans restaurant, kwestie om de nodige koolhydraten
binnen te hebben.

Sommigen gingen daarna hun bedje opzoeken, anderen gingen nog naar het café naast het hotel.

Het vervoer van de 13x racefietsen en de bevoorrading werd geregeld door 2x kameraden die we
kennen van in ons clublokaal 'Café De Kiek'. Zij vertrokken om middernacht in Everberg met een
Dockx camionette om de fietsen veilig en wel aan ons hotel af te zetten.

Zondag 09 juni: de wekker gaat al af om 03h30. De grote dag is aangebroken! Het werd geen ontbijt
op bed maar wel op de kamer. Een uurtje later stond iedereen buiten aan het hotel om de laatste
voorbereidingen te treffen: banden oppompen, bidons vullen, lichtjes monteren,...

Tegen 05h00 zijn we dan in de donker vertrokken voor een heroïsche rit van 365km op één dag!
Parijs - Everberg wordt natuurlijk niet gereden zonder een groepsfoto onder de Eiffeltoren!

De eerste 10km gingen door de straten van de lichtstad.

Om dan 30km langs het kanaal te fietsen om Parijs veilig buiten te raken.

Daar werden we opwacht door de 2x dames die de Dockx volgwagen overgenomen hadden van onze 2x
kameraden die met de Thalys terug naar huis gingen. De dames zorgden voor de nodige bijstand zodat
wij enkel nog aan fietsen moesten denken.
Het echte werk kon beginnen, want vanaf nu was het geen meter vlak meer. Het parcours ging constant
op en neer door de glooiende velden en bossen van Picardië.

Maar in tegenstelling tot de voorbije dagen bleken de weergoden ons goed gezind te zijn. Het was licht
bewolkt met een matige wind. Ideaal fietsweertje dus. Tijdens het fietsen besef je pas hoe groot
Frankrijk wel is: tientallen km's fietsen zonder een auto tegen te komen. Dat is in België wel wat
anders. Net als de banen die er picobello bij lagen.

Na 110km was er de eerste bevoorrading. De pannenkoeken en de energierepen/koeken konden hun
werk gaan doen. Nog 255km te gaan, maar iedereen zat nog fris.

In Namur hebben we de Citadel, in Picardië hebben ze ‘Chateau de Coucy’. Maar zelfs een versterkte
burcht houdt W.T.C. O.A. niet tegen.

Onderweg hadden we wel enkele lekke banden, maar die werden snel hersteld omdat we reservewielen
mee hadden in de camionette. Voor dat we het wisten hadden we de kaap van de 200km bereikt.
Tijd voor een welverdiende koude pasta aangeboden door de dames.

Het aftellen kon beginnen. Het kopwerk werd steeds verzorgd door vaste pionnen die er een mooi vast
tempo op aanhielden zodat dat de O.A.-trein geen vertraging opliep.
Het volgend psychologisch punt was de grens met België na 260km. Eenmaal de grens bereikt was
opgeven zeker geen optie meer! Zeker als je 2 oude bekenden tegen komt op de laatste bevoorrading
die ons een duwtje in rug kwamen geven (figuurlijk).

De finale kon beginnen met nog 100km voor de boeg. Dat de banen in België niet zo goed lagen als in
Frankrijk werd al snel duidelijk. Het werd nog een flandrien ritje met een paar kasseistroken en pittige
hellingen in de Walen. Maar de vermoeidheid kreeg geen vat op ons, zeker als we het bord ‘de
provincie Vlaams-Brabant heet u welkom” zagen. Het tempo ging met een ruk de hoogte in en we
haalden nog snelheden van 40km/u (weliswaar met rugwind).

De laatste loodjes wogen voor éénmaal niet zwaar, want we wisten dat iedereen de finish ging halen.
Het werd een hartelijke ontvangst aan ons clublokaal ‘De Kiek’, waar we werden opgewacht door
talrijke supporters en echtgenotes. De voldoening was groot, de opdracht volbracht!

Het werd een dagje om in te kaderen. Hier en daar werd er zelfs een traantje weg gepinkt. Iedereen
had ons voor zot geklaard, maar deze prestatie staat toch mooi op ons palmares.
Na 365 kilometers, 3230 hoogtemeters en 14u op de fiets hadden we ons pintje wel verdiend!

