
Na een pittige fietsdag door de Vlaamse Ardennen
laat een goed glas streekbier zich nog beter smaken.
Dan komen ook de verhalen over de Koers los.
tekst en foto’s Flip van Doorn 

D e Vlaamse Ardennen. Het is
de streek waar de menu-
kaart begint met zeven pa-
gina’s bieren. De streek
waar alle gesprekken vroe-

ger of later over de Koers gaan en waar
gesprekken over de Koers onvermijde-
lijk bij de Ronde van Vlaanderen uitko-
men. Over hoe Edwig Van Hooydonck
zich onsterfelijk maakte door twee jaar
achtereen zijn laatste tegenstanders
achter zich te laten op de Bosberg. Het
leverde hem zijn bijnaam ‘Eddy Bos-
berg’ op. Gesprekken over de Muur van
Geraardsbergen. Elke wielerliefhebber
heeft het legendarische gevecht nog op
het netvlies dat Tom Boonen en Fabian
Cancellara op de kasseien uitvochten. 

Over de rand van mijn glas streek-
bier zie ik die kasseien blinken in het
schijnsel van een eenzame straatlan-
taarn. Ze liggen geduldig op ons te
wachten. Vanavond hebben mijn lief en
ik de Muur te voet beklommen, voor
het eerst met eigen ogen de kapel aan-
schouwd die ik al tientallen keren op
televisie zag. Achter de dikke hagen
toeschouwers die er altijd staan, blijkt
een taverne schuil te gaan, ’t Hemel-
rijck. Ik zou geen passender naam kun-
nen bedenken. Ik bestel er een stevige
stoofpot: morgen gaan we op de fiets de
klim aan. Als het lukt fietsend boven te
komen. In de staart van het peloton val-
len getrainde profwielrenners er soms
gewoon om, als dominostenen. 

Mattentaarten
Ook zonder Muur is Geraardsbergen
een aangenaam stadje. Vanaf het bal-
kon van onze kamer in hotel Geraard
kijken we uit op een van de gezellige
winkelstraten. Tegenover het hotel ver-
koopt Bakkerij Matthijs de lokale speci-
aliteit: mattentaarten. Aan de Markt
houden de machten elkaar in even-
wicht: schuin tegenover de gedrongen
Sint-Bartholomeuskerk staat het neo-
gotische stadhuis. Ertussen rijgen de
terrassen zich aaneen. Aan de voet van
de stadhuistrap watert een Manneken
Pis een reservoir vol. Dat doet hij al
sinds 1459, zijn broertje in Brussel is
nog ouder. Maar alle monumenten ten
spijt, lijkt het op het plein toch maar
om een ding te draaien. Aan een paal te-
genover de kerk hangt een bord. Er
staat een fiets op afgebeeld, een pijl
naar links. Eén woord. Muur. 

De volgende ochtend rijden we de
spieren warm op het fietspad langs de
Dender, keren terug naar de brug en
vatten daar de klim aan. Een matten-
taart mee tegen de hongerklop. Het
bord op de Markt staat er vandaag speci-
aal voor ons. Ja, ja, ik weet het. Linksaf
wacht de Muur. Het venijnigste gedeel-
te stijgt met gemiddeld 13 procent, met
een uitschieter naar 20 procent. Ver-
stand op nul. Wanneer ik ’t Hemelrijck
passeer, weet ik dat ik fietsend boven ga
komen. Dat mijn lief twintig meter
voor me uit fietst, doet daar niets aan
af. Vandaag mag zij Cancellara zijn. Ze
kijkt even om en ik meen zelfs een lach
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op haar gezicht te bespeuren. Klimmen
is lekker. 

Boven wacht ons een vriendelijk gol-
vend plateau. We bevinden ons op de
gevreesde rode lus van de Ronde van
Vlaanderen-fietsroute. De bijbehorende
gids en kaart kunnen in de achterzak
blijven, bordjes wijzen de weg. De be-
klimming van de Bosberg lijkt minder
zwaar dan de Muur omdat de weg er
breed is en vrijwel recht loopt. Schijn
bedriegt. Mijn respect voor Eddy Bos-
berg groeit per strekkende meter. 

’t Fameus Verleden
Terug aan de oevers van de Dender kie-
zen we voor een ingekorte variant van
de rode route. Hier glooien de Vlaamse
Ardennen. De hellingen zijn minder
steil, kasseistroken schaarser. Klein-
schalig boerenland met dito dorpjes.
Zonde om doorheen te stuiven. Wat dat
betreft snap ik de coureurs niet. Ze
gaan te snel en missen daardoor veel
moois. En lekkers. Staminee ’t Fameus
Verleden serveert een lunch waarop we
de rest van de dag verder kunnen. In de
tientallen bierglazen aan het plafond
boven de bar weerspiegelt de rijke keu-
ze op de bierkaart. 

Voorbij Brakel gloort Oudenaarde
aan de horizon. De fietsen hebben hun
dagtaak er al op zitten wanneer we daar
aanleggen. De Schelde blinkt in zuide-
lijke zon, Vlaamse vrouwen flaneren
langs de oever. Toch is dit niet het vlak-
ke land dat Jacques Brel zo liefdevol be-
zingt. Oudenaarde is de toegangspoort
tot de Vlaamse Ardennen, net buiten de
stad wachten de Koppenberg, de Pater-
berg en de andere hellingen die zo ve-
nijnig hun tanden in de kuiten van pas-
serende fietsers zetten. 

Daarnaast staat de stad bekend om
haar brouwerijen. Het kalkrijke grond-
water leent zich graag voor het brou-
wen van bruin bier. Onze favoriet is de
Goudenband van Liefmans, met een
kenmerkende zure smaak. Na een rond-
leiding door de schitterende brouwerij
geeft brouwmeester Marc Coesens ons
een klein college. De essentie van zijn
ambacht is een microbiologisch proces:
het laten gisten en vervolgens gecon-
troleerd laten verzuren van het brouw-
sel, het wort. De ingrediënten van dat
wort zijn water, gerst, mout en hop.
“En het vijfde ingrediënt is tijd”, voegt
hij daar samenzweerderig aan toe. “Ge-
duld.” Hij weet waarover hij het heeft.
En wat voor zijn bieren geldt, gaat ook
op voor deze streek. Om er volop van 
te genieten, moet je er de tijd voor ne-
men. 

Toch mogen we de renners die voor-
bijsnellen dankbaar zijn. De helden van
de Koers, de slaven van de weg, de kas-
seienvreters en de Flandriens. Zonder
hen waren we niet in Geraardsbergen
terechtgekomen, in Oudenaarde, had-
den we de Bosberg en de Muur niet van
onze lijstjes kunnen schrappen. Zonder
coureurs hadden we geen verhalen,
geen heldenepossen, niets om bij een
goed glas bier over te praten.
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