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Van 13 tot 15 augustus ﬁetsten we met acht KSWB-ers voor een tweede keer de ‘Voyage de
Jerry’: heen en terug van Roeselare naar Ambleteuse, aan de Côte d’Opale, met op dag 2 een
rondrit naar Montreuil-sur Mer. Een loodzware zon, in een hiPegolf-periode, met lange
dagriPen (140-160 km) en toch wel wat hoogtemeters (1350 en 1900 Hm resp. op dagen 1 en
2) maakten de uitstap net voldoende uitdagend. En de mooie, rusYge route maakte de uitstap
zeer aantrekkelijk. Zonder ongevallen of noemenswaardige technische problemen kwamen we
alle acht terug thuis, moe maar voldaan !

Twee jaar geleden, 18-21 juli 2020, ging de eerste edi@e door, met 7 ﬁetsers. De ervaring, de
regio, de route, vonden we zo geslaagd, dat we er een tweede edi@e van maakten, nu met 8
ﬁetsers:
•

Jerry Depoortere, de rit-bedenker,

•

Dries Depoortere, zoon van Jerry,

•

Steven Crombez,

•

Steven Ducasteele,

•

Laurens Room,

•

Tom Deprêtre,

•

Jelle De Maere,

•

Ikzelf.

Enkel Jerry, Steven Crombez en ikzelf maakten ook edi@e 1 mee. Bernard en Mar@ne moesten de
herhaling uit hun hoofd zeWen door een recente Corona-aantas@ng, maar ze maakten wel de
driedaagse mee zonder ﬁets.
Voor de bevoorrading konden we net als vorige keer rekenen op Annick en Marijke.
Doel was Ambleteuse, aan de Côte d’Opale. Route en regio hadden we in de hand. De sfeer en
het weer vielen af te wachten. Zeker met de hiWegolf-dagen in het vooruitzicht was het de vraag
in welke mate we hiertegen zouden bestand zijn, in combina@e met een niet-onaanzienlijke
afstand en wel wat hoogtemeters.

Dag 3

Dag 1

Dag 2

Dag 1: Roeselare – Ambleteuse, 162 km, 1350 Hm
Ontvangst bij Jerry en Marijke, met een koﬃetje, brengt al direct de sfeer erin. Ook Johan Vande
Ginste komt ons uitzwaaien: hij wil het van op de zijlijn toch ook weer meemaken. De warmte
hangt al in de lucht; niemand twijfelt eraan een regenvestje mee te nemen.
Rond 8 uur zijn we weg. Via Westouter naar Cassel, waar onze koﬃedames ons al opwachten
bovenaan de klim. Op het open marktplein brandt de zon al stevig door, en de frisse drank uit de
frigobox doet deugd. Ook de afdaling van Cassel-berg doet deugd – die verfrissende wind langs je
voelen ! - , behalve voor Tom: zijn stuurkop zit vast. Beneden helpen techniekers Laurens en Jelle
hem voorlopig weer op weg, maar toch gedraagt het stuur zich nog niet zoals zou moeten.
NieWemin houden we er een goed tempo in: gemiddeld 29 km/h bij de volgende stop, na 94 km,
bij het “Blockhaus d’Eperlecques”, een lanceerbasis voor V2 rakeWen @jdens de tweede WO. Veel
aandacht krijgen die rakeWen niet. Wel grote bewondering voor de voorziening voor het
middagmaal: een grote houten tafel, met banken, overdekt met een reuze-parasol ! En wat
smaakten de verse broodjes en frisse groenten, en zelfs coca-cola, van onze keukenprincessen !
Met het gereedschapskistje uit de volgwagen slaagt Laurens erin de stuurkop van Toms ﬁets nu
volledig in orde te krijgen. Hij zal er verder geen last meer van hebben.
Langs mooie, rus@ge veldwegen zeWen we onze rit verder. Vanop het plateau, ﬂirtend rond 50 m
hoogte, zien we rechts, in het noorden, de kustvlakte. Jerry toont de kerncentrale van Gravelines.
De Garmin GPS geek 36 °C op, maar de wind @jdens het ﬁetsen maakt het best dragelijk. Wel
wordt, aan 120 km, de beklimming van de Mont d’Andres er niet gemakkelijker op. Startend
vanuit Alembon, op 100 m hoogte, moeten we naar 180 m, via drie haarspeldbochten. Het is de
zwaarste van de vier beklimmingen van die dag. Enkele km verder, in het bos even vóór Guînes,
worden we gelukkig weer vergast op een leuke koﬃetafel. Wel een tafel - “Hebben jullie die met
de auto meegebracht misschien ?” – maar fris(se)drank ipv koﬃe. Via Landrethun-le-Nord,
Audembert en Bazinghen komen we een uurtje en een paar klimmetjes later (rond 16.00 h) in
Ambleteuse. In het ruime vakan@epark ‘Le Cap d’Opale’ krijgen we elk onze kamer toegewezen.

De vermoeidheid wordt vlug weggespoeld in het zwembad, of onder de douche. Ik knap vlug een
uiltje. Om 19.00 h gezellig samenzijn met aperi@ef – al duurt de bestelling een eeuwigheid - , en
om 20.00 h aan tafel voor mosselen. Kleine, maar lekkere ! Na een gra@s concertje van pure
Spaanse volksmuziek wandelen we samen naar de kust, waar om 23.00 h een prach@g vuurwerk
wordt afgestoken.

Dag 2: Ambleteuse – Montreuil-sur-mer, 169 km, 1930 Hm.
Om 9.15 h zijn we weer weg. Annick smeerde nog snel enkele nekken in met zonnecrème, want
dat lichaamsdeel wordt gemakkelijk vergeten. We genieten nog even van het laatste restje koele
nachtlucht, maar voelen hier en daar al brandende zonnestralen. Jerry leidt ons kort om langs de
dijk, voor een glimp van de opaalkust. “De naam Opaalkust komt van de opaalach@ge kleur van
het zeewater” zegt hij. “Die zie je vooral als de zon erop zit”. [Volgens Wikipedia werd de
naam Opaalkust voor het eerst gebruikt in 1911 door de schilder Édouard Lévêque: "Is er iets in de natuur
dat deze verscheidenheid van veranderende kleuren bezit? Ja, dat is de opaal, de waardevolle edelsteen
die keer op keer die serie uitbars>ngen van rood en groen veroorzaakt.]
Het wordt een zware dag, met con@nu dalen en weer klimmen. Twaalf beklimmingen in totaal zegt mijn
Garmin; die van Laurens voorspelt er zelfs 14. De zwaarste wordt de tweede, na 41 km. We slaan linksaf,
en daar begint het. De zijkant van de Mont Violet, met een hellingsgraad van 11%. De wand neemt alle
wind weg, waardoor het nog warmer aanvoelt. We bereiken Le Haut Pichot op 170 m hoogte. We

blijven wat hangen op die hoogte, en zien aan onze rechterzijde wat glimpen van de zee. Jelle
krijgt het bij al dat klimmen in de warmte toch wat las@g, en is blij dat we na 65 km aankomen bij
de middagstop, in Beussent. Weer een magniﬁeke stopplaats, heel piWoresk gelegen aan de
overzijde van (wellicht ?) een vroegere watermolen langs het riviertje ‘La Course’. En weer staat
een tafel met banken voor ons klaar ! Na onze lunch vertrekken we voor een lus rich@ng
Montreuil (sur-mer). Straks komen we terug naar dezelfde stopplaats, zodat Jelle even kan
uitrusten, in de goede handen van onze koﬃedames. Polsslagpieken tot 200/min waren immers
abnormaal. Tot Montreuil is het vrij vlak, langs ‘la Course’, en hier en daar langs meertjes. Een
moerassig gebied blijkbaar. Spij@g genoeg rijden we slechts tot Neuville-sous-Montreuil, en
hebben we niet de @jd voor een verkenning van de ‘remparts’ van Montreuil. Twee jaar geleden
bleek dit wel de moeite, met indrukwekkend uitzicht over de streek. Vanuit Montreuil stroomt de
rivier ‘La Canche’ over zowat 15 km naar Le Touquet, waar ze via een brede monding uitmondt in
de zee. Maar de verdere rit terug naar Beussent blijk ook boeiend: rus@g, hier en daar een
dorpje passerend, en ook riviertjes, met als gevolg klimmen. Van 50 m in het dal gaat het naar
150 m op het plateau. Bij de stop in Beussent ontvangt Jelle ons met een grijns: hij deed een
deugddoend middagdutje – geschrokken bij het ontwaken omdat hij vreesde dat zijn ﬁets
verdwenen was. En daarna de 50 km terug naar het noorden, naar Ambleteuse. Bij wijlen met
lichte zijwind en ja, opnieuw over berg en dal. In Ambleteuse zoeken we toch eerst een cafeetje
op, waar een bejaard koppel uit Kortrijk ons met plezier op een foto zet.

Het avondmaal in Le Cap d’Opale smaakt extra goed, zij het dat het stukje vlees bij de één al wat
groter is dan bij de ander.
’s Avonds spelen we allen samen Kubb, het Zweedse blokkenspel, op het grasveld buiten. Voor
velen nieuw, maar iedereen, jong en oud, zet zich volledig in. Alleen moeten de mannen hier een
nederlaag verteren: de damesploeg wint !

Dag 3: terugkeer langs de kust, 142 km, 557 Hm.
En dan zit het er alweer op. Het leek net begonnen. Grote vraag was of het die dag zou regenen.
In de volgwagen worden nu in elk geval de regenvestjes wel bij de hand gelegd. Wel is bij de start
nog de zon van de par@j. Drie klimmen voor de boeg, in de eerste 30 km. Bij de obligate stop bij
het kerkje van Tardinghen nemen we een groepsfoto.

Een prach@g zicht op het Kanaal, met links Cap Gris Nez, en rechts Cap Blanc Nez. Voor die laatste
(110 m hoog) leveren we onze laatste ‘tour de force’: de lange klim van 8% vanuit Escalles (40 m).
Enkele wanen zich Wout Van Aert, die er in juli ontsnapte en de rit won in de Tour de France. In
de (ook lange) afdaling herinnert Jerry aan diens snelheid van 110 km/h. Ik haal slechts 77; Jerry
85 ? “Kwes@e van bij te duwen” zegt hij.
Met de wind in de rug vliegen we langs de kustweg naar SangaWe en Calais. Bij het inchecksta@on
voor de Eurotunnel zien we het gevolg van de Brexit: slechts één wagen schuik er aan.
Middagstop in Oye (Ooie) aan de scheve bunker. NieWegenstaande een kleine onenigheid
binnen gezin Depoortere over de al dan niet op@male keuze van deze loca@e – wat toiletpapier
achter de struiken maakt het wat minder aantrekkelijk – vinden we het, met weer eens een tafel
met banken, best wel genietbaar.

Vanaf Gravelines draaien we het binnenland in, weg van de kust. Langs de gekanaliseerde Aa, en
verder het kanaal van Bourbourg, gaat het naar Bergues, of Winnoksbergen. Veel stadjes met
Frans-Vlaamse namen. “Weet jij wat Mille betekent ?” vraagt Tom, en wijst naar het bordje met
“Grand Millebrugghe”. “Duizend misschien ? Of slaat het op molen uit het Vlaams ?” Voor Jerry
heek de verkeersregeling in Frankrijk geen geheimen meer. Bij elk rood licht roept hij “rij maar
door !” - “Maar het is rood !” – “Doe maar, het wordt wel groen !”. En eﬀec@ef: telkens wanneer
Jerry een rood licht nadert verspringt het op groen. De voorwaarde is wel dat je minder snel rijdt
dan 30 km/h.
In Bergues wacht ons een tegenvaller: het cafeetje van de sterrit, waar we iets wilden drinken,
haalt net alle terrastafeltjes binnen. Een zelfde situa@e in alle andere café’s, na de drukte van de
markt in de voormiddag. Dan maar naar de veemarkt (in het Frans: de “Place du Marché aux
Bes@aux”) waar Annick en Marijke ons wat frisse frigobox-drank inschenken. Dit keer zonder
zitbank. Vijkig km verder, na ﬂink doorduwen, bereiken we Eetkaﬀee Steenstraete, waar we ons
tekort naar hartenlust kunnen inhalen. Eindelijk eens een koﬃetje ! De volgende 23 km vliegen
er vlug door, zodat we rond 17 u aankomen in ons clubcafé, het Motje. We genieten allen samen
nog na bij enkele drankjes. En ondertussen komen de enkele thuisgebleven lieven vlug hun schat
verwelkomen. Het was weer de moeite, en we dromen al van een volgende ﬁetsreis !

