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Voorstel van  Astère Vercauteren    
zaterdag 16 mei 2020    
       

Van kop tot teen 
       
rit km vertrekplaats vertrekuur   
grA 162 km Horebeke 8.30u   
grB 129 km Horebeke 8.30u   
grC 103 km Horebeke 8.30u   
 
De rit van vandaag start aan café ’t Gaaike, Heerweg 42 te 9667 Horebeke. Dit is hartje Vlaamse Ardennen. Ik 
ga jullie vandaag trakteren op een cocktail van vlaamse heuvels. Wij gaan van start in dalende lijn richting 
Brakel. Al vlug kruisen wij de baan Brakel-Ronse. Het gaat nu verder richting Everbeke en Parike. Na 20km 
fietsen bekimmen wij de helling van de Toepkappel. Nu fietsen wij rond Brakel om zo aan de eerste gekende 
helling van de dag te komen: de Valkenberg. 

Wij zijn nu goed opgewarmd want een beetje verder 
zijn wij aan de achterkant van de Leberg. Eenmaal 
boven gaan wij rechts een klein baantje op dat ons 
naar de Haaghoek brengt. Na 700 m Haaghoek gaan 
wij links terug richting ’t Gaaike. Op de grote weg 
fietsen we rechts en wat verder links. Op het volgende 
kruispunt gaat het rechts en daar staat de Kapel 
‘Ronde Van Vlaanderen’. Aan de rechterkant staan de 
namen van alle winnaars van de Ronde Van 
Vlaanderen gebeiteld in graniet en naast hun naam de 

vlag van hun land. Op de linker muurwand staan de tekeningen van de Vlaamse wielrenners, de Flandriens 
zeg maar en op de vloer tenslotte staan de namen van onze echte Flandriens. 1 km verder zijn wij aan de 
Foreest, we zijn nu 39km ver. Eenmaal boven gaat het naar Steenbeek en naar Berg ten Houte. Boven op het 
kruispunt rijden wij rechts richting Louise-Marie en klimmen we nu naar het Muziekbos en dalen dan de 
Kanarieberg af om ons voor te bereiden op de Fortuinberg. Met een gemiddeld percentage van ruim 9% over 
ruim een kilometer is dit een echte krachtpatser. Korte stukken doen regelmatig de 20% aan, het wisselende 
klimtempo maakt van deze helling een echte topper! Het gaat nu verder richting Spichtenberg, maar wij eerst 
over een spoortunnel rijden. Deze tunnel heeft in WO II één nacht gediend als schuilplaats voor Hitler in zijn 
pantsertrein. Terug op de grote weg nemen wij den duik naar Ronse, waar de oude Kruisberg wacht. Een 
ferm stukje klimmen op kasseien. Op de grote weg 
gaan wij links en na een paar honderd meter terug 
rechts richting Fiertelmeers, weer zo een helling om U 
tegen te zeggen.  Eenmaal boven dalen we helemaal 
tot Klijpe om de Hotondberg te beklimmen, om zo op 
het hoogste punt van Oost-Vlaanderen uit te komen 
(145m). 
Wij hebben nu 70 km op onze teller en fietsen nu rond 
Zulzeke. Het gaat hier op en af tot aan de Ronse baan 
die wij dwarsen om in dalende lijn de taalgrens te 
bereiken, tweemaal rechts en wij zijn aan de Cote de 
Trieu of Knokteberg. Dit is niet van de minste, maar 
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wat er nu komt zijn drie beklimmingen op kasseien. Eerst de Kwaremont, maar geen paniek het is maar tot in 
het centrum van Kwaremont. Op het kruispunt links en de eerste rechts en dan beginnen wij aan de Rampe 
die op het einde vrij stijl is. Boven links even dalen en wij zijn aan de Paterberg. Hier op de Paterberg wordt 
de laatste jaren de Ronde van Vlaanderen beslist. Wij fietsen nu richting Koppenberg, maar gaan eerst op 
zoek naar een middagstop waar wij onze boterhammen kunnen opeten. Daar hebben we 99km op de teller 
staan.  
 
Na het middageten staat als eerste de Koppenberg op het programma. Dit is één van de zwaarste hellingen 
van de dag.  
Wat verder steken wij de N60 over en gaan 
op zoek naar de Vlaamse Ardennendreef die 
in het begin vrij stijl is maar die een lange 
uitloper heeft. We rijden even op de grote 
weg. In de bocht naar rechts en daar gaan 
wij rechtdoor en komen na 108km aan de 
voet van de Wolvenberg. Vanaf hier zijn wij 
op een boogscheut van Ename waar wij de 
Kattenberg aangeboden krijgen. Boven gaan 
wij links. Vanaf hier gaat het op en af 
richting de zwalmstreek en de Molenberg. 
De Molenberg is dikwijls één van de eerste hellingen van de Ronde van Vlaanderen.                                                            
Wij verlaten de zwalmstreek en rijden richting Horebeke en kruisen de grote weg. Dan dalen we via de 
Vaerent naar Maarkedale waar wij na 136km de Boingeberg oprijden. Wij dalen nu via de Kapelberg naar 
Maarke-Kerkem en Etikove waar wij de Onderbovenstraat beklimmen richting de Taaienberg, nog zo een 
kuitenbijter. Wij blijven nog even wat ronddraaien rond de Taaienberg om dan richting Steenberg te fietsen. 
Dit is meteen ook de laatste helling van de dag, dus nog even genieten. Als jullie boven zijn is het nog 1km en 
dan keren we een beetje moe maar voldaan terug naar ’t Gaaike na een ritje van 163 km.  
 
Van kop tot teen : grB, 129km 
Ook de B-rit start richting Brakel, maar al vlug nemen wij een verkorting om terug aan de Toepkapel  aan te 
sluiten op het parcours. Van Brakel rijden wij recht naar de Leberg en Haaghoek. Aan de kapel ‘Ronde van 
Vlaanderen’ gaat het rechtdoor naar de Ganzenberg: 1.5km lang met een stijgingspercentage van 4.1% en 
een steil stuk van 12.4%. Van hier gaat het richting Louis-Marie en het muziekbos waar we door fietsen. Het 

gaat nu naar de Spichtenberg en zo naar de 
Ommegangstraat om naar Zulzeke te rijden. 
Van Zulzeke gaat het naar de Ronde van 
Vlaanderenstraat en fietsen voorbij het 
monument van Karel Van Wijnendaele.  
Wij fietsen nu door het centrum van 
Kwaremont en kijken eens naar de oude 
Kwaremont, maar wij gaan rechtdoor tot op 
een T en dan gaan wij links (maar voor zij die 
willen kunnen rechts even de Paterberg op 
fietsen). Dan moeten de kopmannen maar 
even splitsen om  later weer samen te komen 
en zo naar Melden te fietsen voor het 
middageten. Na het eten gaat het richting 
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Koppenberg maar die laten wij rechts van ons liggen om binnendoor naar de N60 te fietsen die wij kruisen. 
Zo rijden we naar de Ladeuze. De Ladeuze is 1km lang met een stijging van 6.3% en een steil stuk van 16%. 
Hier komen wij op dezelfde hoogte als onze A-rijders. Het gaat nu naar de voet van de Wolvenberg die wij 
niet oprijden maar fietsen rechts naar de Kattenberg. Wij rijden nu op hetzelfde parcours als de A-rijders tot 
juist voor de Taaienberg. Het gaat nu op en af en rijden voorbij het restaurant Genot op den Berg. Dan naar 
Schorisse en zo naar de laatste helling van de dag, de Steenberg. Eenmaal boven is het nog 1km en wij zijn 
terug aan ’t Gaaike. 
 
 
 
 
Van kop tot teen : grC, 101km 
Ook onze C rijders vertrekken aan ’t 
Gaaike. Zij fietsen richting Sint-Kornelis-
Horebeke en Horebeke. Het gaat hier 
lichtjes op en af naar de zwalmstreek. 
Juist voor Nederzwalm fietsen wij t.h.v 
de Biestmolen de zwalmbeek over. Het 
gaat verder naar de Schelde die wij 
parallel volgen tot in Eine. Vanaf hier 
volgen wij het jaagpad langs de Schelde 
tot in Oudenaarde. Hier gaat het over 
de brug om zo richting Bevere te rijden. 
Onder de N60 fietsen we door naar 
Petegem en Elsegem. Wat verder komen wij aan het bedrijf van Willy Naessens ( en Marie-Jeanne). Via een 
klein stukje kasseien van de Varent komen wij na 40km in Avelgem en is het tijd voor de koffiestop. Na de 
koffie rijden wij naar Heestert en Sint-Denijs en zijn hier op het keerpunt en komen zo aan het kanaal van 
Bossuit. We komen dan terug langs de Schelde en fietsen naar Escanaffels en Ruien om wat verder de oude 
spoorwegbedding op te zoeken dat ons tot in Berchem brengt. Nu fietsen wij over kleine wegen richting 
Melden waar wij na 80km ook onze boterhammen gaan opeten. Na het eten fietsen wij richting Koppenberg 
die wij rechts van ons laten liggen richting N60. Even langs en over de N60 gaat het naar Etikhove. Vanaf hier 
begint het stilaan op te lopen naar de Hasselstraat in Schorisse. Van hieruit klimmen wij terug naar de grote 
baan, dan rechts en na 500m zijn wij terug aan ’t Gaaike. We zullen dan 101km op onze teller hebben.  
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Paterberg 

De hellingen op een rijtje : 
 

      
Hellingen     Gem Max Lengte 

Toepkappel A B     0,4km 
Valkenberg A   4,50% 11,40% 1,6km 

Leberg A B 3,60% 8,20% 0,9km 
Haaghoek A B     0,7km 
Foreerst A   5,80% 12,70% 1,1km 

Ganzenberg   B 4,50% 8% 1,6km 
Berg ten Houte A   5,70% 11,70% 1,1km 

Muziekbos A B     0,8km 
Fortuinberg A   9% 20% 1,1km 

Spichtenberg A B     1km 
Oude Kruisberg A   4% 9% 1,8km 

Fiertelmeers A   12% 19,60% 1km 
Hotondberg A   3,10% 7,40% 4,3km 
Knokteberg A   4,90% 13% 1,9km 

Oude Kwaremont A   3,90% 9,60% 1,2km 
Rampe A       0,9km 

Paterberg A   11,50% 13,90% 0,4km 
Middageten A B       
Koppenberg A   4,90% 20% 1,4km 

Vlaamse Ardennendreef A       1,2km 
Ladeuze   B 5,80% 12,20% 1,1km 

Wolvenberg A   5,60% 11% 0,9km 
Kattenberg A B 5% 11,40% 1km 
Molenberg A B 6,50% 8,90% 0,5km 
Boigneberg A B 3,70% 11,20% 1,4km 

Onderbovenstraat A B     0,8km 
Taaienberg A   5,60% 11,50% 0,8km 
Steenberg A B 5,60% 11% 0,9km 
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