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Abdij Trappistenroute DAG 1; 
Enkele Blauwe Wimpelisten fietsten mee tot in Westvleteren, we vertrokken onder een helaas druilerige 
regen.  

Maar dat kon de goede sfeer niet 
verstoren. Het middagmaal genoten we 
in Westvleteren, waarna de Trapisteniers 
hun rit verder zetten en enkele Blauwe 
wimpelisten terug huiswaards keerden. 

  
Na de beklimming van de Kemmelberg 
en na enkele toertjes op de piste van 
Roubaix bereikten we na 136km de 
mooie stad Doornik, waar we nu als vrienden samen onze dorst proberen te lessen.  

 

Nog gezellig samen iets eten op de prachtige marktplaats in Doornik, daarna overnachten in Auberge 
de Jeunesse en op naar de volgende fietsdag. 

  



 

 

Abdij Trappistenroute DAG 2; 

Van Doornik naar Chimay, 130km, 1025 hoogtemeters.  

Effenaf een “prachttocht”. Na 50 vlakke kilometers Frankrijk 
binnen gefietst.  Langs glooiende en heuvelachtige wegen 
dwars doorheen typische pittoreske Franse dorpjes.  

 

Ondertussen hier en daar mooie 
beelden gemaakt. Na juist geteld 
100 kilometers had onze voorzitter 
een lumineus idee om nog een stop 
in te lassen om van een lekkere 
koffie te genieten in het mooie 
grensdorpje Trélon. En nu genieten 
van een heerlijke diner en al even 
heerlijke trappistjes van Chimay. 

 

  



 

 

Abdij Trappistenroute DAG 3; 

Van Chimay naar Chassepierre, 120km, 1600 hoogtemeters.  

 

Geen woorden te vinden om deze onbeschrijfbaar mooie tocht te beschrijven. En dan hebben we het 
nog niet over de onevenaarbaar leutige, komische, hilarische sfeer in de groep. 

Onze voorzitter Reginald en ikzelf hebben zelfs eens 
onze grootvaders, nonkel Raymond en nonkel Odiel, 
dixit “de muppets van destijds met hun Chimaytje” 
proberen na te bootsen. Echt, het wordt hier met 
deze zotte bende steeds maar zotter en zotter.  

 

En Ariane, sorry, maar onze lieve Hollandse 
serveersters heeft toch wel onmiddellijk Alain 
uitverkoren als haar onweerstaanbare vriend 
zeker. 

  



 

 

Abdij Trappistenroute DAG 4; 

van Chassepierre naar Rochefort, 100km, 1275 hoogtemeters. 
Helaas een kille, zeg maar koude, en daarbij nog kletsnatte dag.  
 

 
 

Een minder lange rit en ogenschijnlijk ook een wat minder zware fietstocht, die uiteindelijk toch niet zo 
simplistisch leek te zijn en aan het einde toch 1275 hoogtemeters telde. Bovendien werden de eerste 
kilometers gepiloteerd door onze voorzitter die er goesting in had om er op zijn terrein een serieus 
strak tempo in te houden. Maar al bij al opnieuw een dag om nooit meer te vergeten.  
 

 
 

Zo onvergetelijk om met de fiets op één dag zoveel bezienswaardigheden te kunnen bezoeken en/of 
tegen te komen: Abdij van Orval, boekendorp Redu, Daverdisse, Han-sur-Lesse, Rochefort. 
  



 

 

Abdij Trappistenroute DAG 5; 

Rochefort naar Sint-Truiden, 133km, 1625 hoogtemeters. 

Na een super ontbijt in ons hotel Mallepost in Rochefort en na een kort bezoekje aan de Abdij van 
Rochefort vertrokken we definitief voor onze vijfde 
tocht. Helaas werden we vlug geconfronteerd met 
kleine pech (lekke band) en helaas ook ergere pech 
(valpartij van onze voorzitter Reginald). Na 
onderzoek in de kliniek van Hoei gelukkig geen 
breuken vastgesteld. Morgen verder onderzoek in 
het AZ Sint-Jan in Brugge en hopelijk goed nieuws.  
Verder verliep onze tocht langsheen gekende 
toeristische plaatsen zoals Aye bij Marche, langs 
Durbuy, de hari krishna in Septon, de muur van Hoei, 
het doorkijkkerkje nabij Sint-Truiden, enz… 

         
 
Reginald, we zullen je supertoffe aanwezigheid, je supertof gezelschap, kortom je aanwezigheid als 
onmisbare vriend enorm missen. 
En bovendien ben ikzelf nu mijn zo’n gemoedelijke en aangename slaapgenoot kwijt, 
 

 



 

 

Abdij Trappistenroute DAG 6; 

Van Sint-Truiden naar Poppel met een ommeweggetje langs de Abdij van La Trappe in Berkel(nabij 
Tilburg): 175km, 340 hoogtemeters. 
 
Onze langste rit. Vertrokken met de truitjes geschonken door onze 
collega Pierre Franssens en met een heerlijk zonnetje. 
 

 
 
De hele dag met tegenwind, maar dank zij onze vier onuitputtelijke 
brommertjes, Alain en Rik, en Martin en Noël, die afwisselend de leiding 
namen, vorderden we met rasse schreden. 

 
Echt weer een dag om voor 
altijd in onze analen op te 
nemen. Onderweg weer 
genoten van zoveel mooie 
dingen, zoals in en om 
Bokrijk “fietsen door het 
water” , “fietsen door de 
bomen”, de Abdij van 
Achel, de Abdij van La 
Trappe, en zoveel meer. En 
de leute onder de bende is 
echt onovertrefbaar. 
 
Onze Marc bij het eten van een snoepje helaas twee 
ingeplante kroontanden kwijt.  
 

  



 

 

Abdij Trappistenroute DAG 7; 

van Poppel naar Edegem: 119km, vlakke rit. 

Na een super ontbijt in het door meer dan 20 omgeven enclaves Baarle-Nassau vertrokken voor een 
vlakke maar heel mooie tocht.  

Holland in Holland uit. Onderweg twee 
trappisten abdijen bezocht, de eerste in 
Zundert, 

de tweede in Westmalle.  

Een heerlijk fietsweertje en ondanks de aangekondigde regen geen druppel gezien. En dank zij de 
werknemers van CNH, Martin en Rik, mannen die echt alles kunnen, aan een compleet nieuw gebit 
geraakt. 

  

 



 

 

Abdij Trappistenroute DAG 8; 

Van Edegem naar Ruddervoorde, 113km, vlakke rit.. 

Vanmorgen vertrokken voor helaas onze laatste etappe. Aan een vliegensvlug tempo gestart om onze 
overzet “Hoboken-Kruibeke” op tijd te halen.  
Vandaar verder langs het Jaagpad van de 
Moervaart, voorbij Moerbeke en Wachtebeke, 
genietend van de privé achtertuintjes en 
aanlegplaatsen langs diezelfde Moervaart. 

Vervolgens doorgefietst tot aan onze tweede overzetplaats “Doornzele-Evergem”. En vanaf Evergem 
aan een ijltempo naar huis, gepiloteerd door de twee zonen van Alain die ons in Evergem kwamen 
vervoegen.  
 
Overgelukkig en voldaan thuisgekomen na een fenomenaal mooi avontuur met allemaal TOPMENSEN. 
In totaal 1029km afgehaspeld en 5996 hoogtemeters overwonnen. 
 

  



 

 

Abdij Trappistenroute slot; 

De crew: 

De volgwagen; Marleen, Franki en fotograaf van dienst Gerda 

 

 

De volledige ploeg; v.l.n.r. Rik, Alain, Marc, Jozef, Reginald, Martin en Noel. 

 

EINDE 


