jaarprogramma 2019

Voorstel van Ivan Vincke
zaterdag 10 augustus

Hageland Classic
rit
grA
grB
grC

km
169 km
136 km
102 km

vertrekplaats
Baal
Baal
Baal

vertrekuur
8.30u
8.30u
8.30u

We vertrekken voor een rit door Hageland en Haspengouw in Baal (parking Sven Nys Cycling Center
Balenbergstraatje 11 in Baal).
We verlaten de parking van Baalberg waar we net voorbij Betekom het jachtpad van de Demer opzoeken,
richting Aarschot. Verder rijden we dan langs het glooiend landschap tussen Scherpenheuvel en Diest ,de
E314 onder om door gehuchten (Rijnrode,Loksbergen,Rotem) en velden (waar de Slag der Zilveren Helmen
geleverd werd op 12 augustus 1914). De Duitsers hadden bij het begin van de Eerste Wereldoorlog al
enkele forten rond Luik veroverd en de Gete werd door de Belgische legerleiding gekozen als natuurlijke
verdedigingslijn om de opmars van de Duitsers in noordelijke richting te verhinderen.
Voorbij Halen vervolgen we onze weg tussen de boomgaarden van Haspengouw tot ons verste punt :
Hoepertingen. Vandaar gaat het dan verder naar Zepperen,Nieuwerkerken,Budingen en Kortenaken.
Daar gaan we een terras opzoeken voor onze boterhammen op te eten (Gr1 na 106km; Gr2 na 83 km)
Na de middag rijden we verder naar
Waanrode en Meensel-Kiezegem,
om zo in Kiezegem te geraken
(geboortedorp van de Kannibaal
Eddy Merckx).
We zetten onze weg verder langs
Sint-Joris-Winge en Sint-Pieters-Rode
waar we voorbij het Kasteel van
Horst rijden.
We rijden dan verder naar Gelrode. Daar zijn we bijna terug in Baal , maar eerst
maken we nog tijd voor een lusje langs de Demer richting Werchter. In Tremelo
rijden we dan nog voorbij het Geboortehuis van Pater Damiaan om zo terug aan
de baalberg van Sven Nijs te komen.
grB: De B-rit volgt hetzelfde parcours van de A-rit tot na 64 km in Schakkebroek. Na 4 km sluiten we dan
terug aan bij de A-rit in Nieuwerkerken. In Kortenaken (na 83km) stoppen we voor het middageten! In de
namiddag karren we dan nog voorbij het geboortehuis van pater Damiaan en maken we nog een kleine
verkorting van 10 km om zo naar het Sven Nys Cycling Center te rijden.
grC: De C-rit volgt het parcours van de B en A-rit tot na 45km in Loksbergen. We maken daar een verkorting
naar Kortenaken en doen dan vanaf hier hetzelfde parcours als de B-rit .
De C-rit heeft wel een koffiestop in de voormiddag , en middageten na 64,5km in Kiezegem!!
-125-

