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Opgepast deze lijst heb ik gewoon voor mezelf en enkele vrienden gemaakt  
na de omloop verkend te hebben wil ik enkele ervaringen delen om het de volgwagens 
gemakkelijker te maken 
————————————————————————————————————————- 
OOSTEEKLO - AMIENS Start om 06u00 
 
start om 06u00 
de fietsers starten langs de Koning Albertstraat enz—— zie wegwijzer 
de volgwagens rijden onmiddellijk via Lembeke naar Waarschoot waar in de Leest ter hoogte van 
wijnhandel Neyt de officiële start word gegeven 
 
na de start in Waarschoot rijdt de volgwagen rechtstreeks naar Fortem naar de eerste controle , 
normaal gezien moet er daar heel wat ambiance zijn ,  ik zou dit punt niet willen missen 
hier Km 86 - 08u50 / 11u45 
aangezien er hier toch gestopt word vind ik het ook al eens het moment om iets te eten 
dus volgwagens voor mij mag dat een eclairken of een rijsttaartje zijn 
dan volgt Ieper (Menepoort) en Rijsel voor de fietsers 
volgende bevoorrading aan de auto zou ik voorzien tussen BONDUES en La Pont du Marq 
Km 139/145  — 10u50 / 15u50 
  
vanaf hier kan de volgwagen naar Cambrai , hier is de controleplaats net voorbij het centrum over 
de rivier links aan een gezellig plein met cafe mooi uitzicht en veel parking Km 216  - 13u12 /20u45 
 
vanaf hier geen discussie mogelijk iedereen moet  naar THIEPVAL naar het monument van de 
slag om de Somme , verplichte stop de fietsers passeren langs het monument Km 260 - 14u40 / 
23u20 
het parcours is speciaal omgeleid om dit te kunnen meemaken 
 
de job voor vandaag zit erop voor de fietsers rest nog  50 km naar Amiens 
 
——————————————————————————————————————————- 
AMIENS - PARIJS 
 
start om 05u00 
volgwagen rijdt door naar BRIE Km 46   — 06u30 / 07u55 , hier zal men al blij zijn om eten en 
drinken te zien 
volgende stop zou dan in ESSIGNY LE GRAND zijn na 88 Km  07u58 /10u56 hier is de controle in 
een cafe met aan de overkant een groot plein met veel parking   
hier zeker iets te eten voorzien wegens geen ontbijt word dit een belangrijke stop , opgelet ik denk 
niet dat er daar winkels zijn 
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verder langs het parcours voorbij Soissons is er LONGPONT  ,ik zou zeggen zeker eens stoppen 
gezellig klein dorpje Km 157 - 10u15 / 15u25 er is ook een gezellig cafe /restaurant 
voor wie met de camper is er is daar een zeer rustige gratis camperplaats 
 
ERAGNY-SUR-OISE word de laatste controle voor de volgwagens die PARIJS willen vermijden , 
dit is de laatste stopplaats wie verder rijdt zit Parijs binnen Km 257 -  13u35 / 22u00 
dus wie niet in Parijs moet zijn rijdt vanaf hier naar Noisy Le Grand de startplaats van de volgende 
rit 
 
de allerlaatste mogelijkheid om te stoppen  voor wie naar parijs moet is Saint Germain En Laye Km 
273 / 14u10 :23u10 
nadien word het veel te druk 
 
——————————————————————————————————————————— 
Rustdag Parijs : wij ontbijten hier samen daarna rijdt de volgwagen door naar Noisy Le Grand 
verbindings rit Parijs  - Noisy le Grand een ritje om van te genieten (alleen voor fietsers)  
 
———————————————————————————————————————————- 
 
 NOISY LE GRAND — BAR LE DUC  Start om 02u00 
 
na de start rijdt de volgwagen direct door naar eerste controle aan het museum van de GREAT 
WAR in Meaux dit is na 36 Km  03u15 / 04u20 hier mag dan al iets degelijks te eten zijn 
 
vanaf hier kan de volgwagen doorrijden naar controle 2 in Brasles Km 83 - 04u45 / 07u30 
 
hier begint de Champagne streek het loont de moeite om met de auto het parcours te volgen tot de 
Controle in Reims  Km 148 - 06u55 / 11u50 
 
de volgende controle is op het einde van een gezellig plein  aan een cafe met terras in Vouzier 
100m voorbij het plein is er een heel grote bakkerij , dus tijd voor een taartje na 207 Km        08u54 
/ 15u45 
het blijft nog altijd heel mooi om het parcours te volgen met de auto 40 km voorbij Vouzier is er 
VARENNES EN ARGONNE hier passeren we aan het grote oorlogsmonument gebouwd door de 
staat Pennsylvania USA , zowel voor volgwagens als voor campers een heel mooie plek om een 
tijdje te vertoeven er is veel parkeerplaats en een mooi zicht op de vallei van de Aire  , in Varennes 
2 bakkerijen en een supermarkt , mijn lievelings camping is er ook maar helaas geen tijd 
Km 245 - 10u15 / 18u00 
 
volgende controle is VERDUN na 280 Km - 11u30 / 20u30 aan te raden voor iedereen die iemand 
volgt de controle is aan het water langs een boulevard vol gezellige terrassen in een daarvan is het 
controlepunt  , hier lang wachten is zeker geen straf  
vanaf hier nog 60 Km tot aankomst moet te doen zijn voor iedereen ? 
 
——————————————————————————————————————————— 
BAR LE DUC rustdag , ben het niet zeker maar volgens mij is hier weinig te beleven , voor de 
campers er is hier een camping niet ver van het centrum er is ook camping in SAINT MIHIEL 35 
Km verder waar we s’anderdaags passeren 
——————————————————————————————————————————— 
 
BAR LE DUC - BELFORT  Start 04u00 
 
op papier en in het echt zou dit de zwaarste etappe moeten zijn van de omloop  (ben niet zeker ?) 
aangezien er een rustdag was zal er wel tijd geweest zijn voor een soort self made ontbijt op de 
kamer veronderstel ik 
eerste keer volgwagen zou ik voorzien in SAINT MIHIEL lijkt mij een goede plaats na 35 Km 
05u10 / 06u20 
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eerste controlepost in PONT A MOUSSON na 83 Km - 06u45 / 09u32 aan een cafe met terras en 
parking ‘k zou zeggen tijd voor een koffie 
 
de volgende controle in NANCY zou ik overslaan wegens te druk 
 
bij het verlaten van SAINT NICOLAS-DE-PORT rijden we over de brug van het kanaal MARNE AU 
RHIN en gaan RA , lijkt mij een ideale plaats voor bevoorrading  Km 137 - 08u40 / 13u00 
 
als het hier niet lukt volgende punt is LUNEVILLE Km 156 _ 09u20 / 14u20 ideale plaats voor 
koffie en een hapje , ben er al een paar keer geweest altijd in orde recht tegenover het station 
 
volgende stop (controle) SAINT DIE DES VOSGES Km 206 - 10u50 / 17u40 mooie plaats om 
eventjes te genieten midden de dag , weeral koffie 
 
wat hierna nog volgt = volle bak VOGEZEN 
 
eerst GERARDMER na Km 235 , dan LA BRESSE na 250 Km - 12u20 / 20u30 allemaal mooie 
gezellige plaatsen maar voor de fietsers helaas geen tijd en de volgwagens die zullen moeten 
keuzes maken 
 
LE THILLOT lijkt mij de laatste mogelijk voor een degelijke bevoorrading aan de auto 
nadien volgt de beklimming van de BALLON D’ALSACE , daar boven op de top is er links een 
schoon terras Km 295 - 14u00 - 23u30 , hier gaat den luc zijnen velo parkeren en zeker iets 
drinken , want vanaf hier hier is het nog enkel bergaf tot het Hotel in Belfort 
voor de Campers in Belfort is er ook nog een camping niet ver buiten de stad aan het meer 
 
——————————————————————————————————————————— 
BELFORT Rustdag : alleen maar genieten en nog eens genieten 
——————————————————————————————————————————- 
BELFORT - STRASBOURG start 10u00 
 
vandaag is er zelfs tijd voor ontbijt wegens de late start om 10u00 
dus de eerste uren is er normaal geen volgwagen nodig , MULHOUSE zou ik overslaan wegens te 
druk 
ENSISHEIM na 69 Km- 12u20 / 14u30 lijkt mij een ideale plaats om een eerste keer de volgwagen 
te ontmoeten over de brug rechts is er voldoende parkeerplaats 
 
voor wie volgt vanaf hier iedereen naar SELESTAT deze plaats is zeker een bezoek waard 
Km 121 - 14u10 / 18u00 de fietsers passeren aan de rand van de oude binnenstad eens hier 
voorbij volgen de fietsers kanalen en fiets routes dus volgen is bijna niet mogelijk 
aangezien de korte afstand vandaag (amper 175 Km) is het een soort rustdag voor de volgers 
 
——————————————————————————————————————————- 
 
STRASBOURG - LUXEMBURG  start 06u00 
 
vandaag geen tijd voor ontbijt dus zou het ideaal zijn moest de volgwagen te vinden zijn in 
HAGUENAU na 32 Km 07u00 / 08u00 , tegenover het gemeentehuis is er een parking en enkele 
banken 
 
iets verder na 53 Km 07u50 / 09u30 is er NIEDERBRONN-LES-BAINS ook een bezoek waard en 
waarschijnlijk zal er al koffie zijn ? 
 
voor de volgende bevoorrading zou SARREGUEMINES na 105 Km - 09u30 / 13u00 ideaal zijn net 
over de brug van de rivier SARRE is er daar parking 
 
BOULAY MOSELLE is ook nog een mogelijkheid om iets te doen na 164 Km - 11u18 / 16u45 
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daarna volgt METZ en dat is zeker te vermijden 
 
na METZ volgen de fietsers de MOEZEL tot REMICH , ‘k zou zeggen allen naar REMICH 
 
we verlaten hier de Moezel en gaan LA door het dorp , hier is nog een laatste bevoorrading 
mogelijk na Km 259 - 14u45 / 23u15 nadien is het gedaan te druk 
 
—————————————————————————————————————————- 
 
Luxemburg rustdag  : volgens onze info zou het hier overal kermis moeten zijn ze verwachten 1 
miljoen bezoekers , ben benieuwd 
—————————————————————————————————————————— 
 
LUXEMBURG - BRUSSEL start 05u30 
 
het fiets parcours tussen Luxemburg en Luik is enorm schoon voor wie het ziet zitten echt de 
moeite om ook met de auto te doen , mooi maar lastig 
 
ideaal zou zijn volgwagen in COLPACH-BAS  Km 38 - 06u45 / 08u05 de fietsers zullen blij zijn hier 
iemand te zien met eten en drinken 
opgelet tussen Luxemburg en de controle in Bastogne is er doodgewoon niks te vinden geen eten 
geen drinken niks 
 
controle Bastogne na Km 72 - 07u55 / 10u15  
 de controle is op een groot plein met veel parkeer plaats  , er zijn ook plaatsen voorzien voor 
campers , dus wie een camper heeft zou in feite de dag voordien al kunnen vertrekken en daar 
overnachten 200 m voorbij de controle in Bastogne is de grote markt iedere fietser die niet 
begeleid word moet hier in feite stoppen want nadien is er niets meer tot theux  ik zou zeggen 
koffie tijd zeker voor de volgers 
volgwagens misschien nog eens bevoorraden in LANGLIRE  Km 101 - 09u00 / 12u30 
 
Controle THEUX 161 Km - 10u52 / 16u42  
 
Tussen THEUX en LUIK zeer mooi parcours om met de auto te volgen 
voor wie het ziet zitten om met de auto LUIK binnen te rijden tot aan de controleplaats 
 zal beloond worden , het is daar heel gezellig maar druk ,  zeer mooie plaats maar weinig parkeer 
mogelijkheid Km 190 - 11u50 / 18u00 
 
vanaf LUIK zijn er alleen nog provinciale wegen tot BRUSSEL enkel de grote markt in TIENEN lijkt 
mij nog een ideale plaats voor de volgwagens om te bevoorraden  , alhoewel LEUVEN is ook altijd 
meegenomen 
 
een allerlaatste stop voor Brussel kan het best plaats vinden ter hoogte van het AFRIKA MUSEUM  
in TERVUREN  Km 285 - 15u00 : 24u00 , nadien word het veel te moeilijk 
 
voor wie de voorbije 10 dagen gevolgd heeft zou ik zeggen allemaal naar Brussel naar  de 
aankomst aan Taverne NIGHT AND DAY het zit er voor 95 % op hier mag alleen iets gevierd 
worden aankomst Tussen 15u50 / 02u00 
 
—————————————————————————————————————————— 
BRUSSEL - OOSTEEKLO start rond 12u00 
 
de start van deze laatste rit word een onvergetelijke belevenis  , we vertrekken naast het 
ATOMIUM er is daar parking voorzien voor volgers , medewerkers en alle supporters 
het word daar heel druk ben benieuwd  
voor de volgwagens word dit een rustdag , iedere fietser kan voor deze rit genoeg eten en drinken 
meenemen om tot in GENT te geraken 
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ik zou de volgwagens de raad geven om na de start nog even na te genieten aan het ATOMIUM 
en dan ineens doorrijden tot in de Leest i WAARSCHOOT hier gaan we verzamelen met alle 
fietsers , begeleiders en sympathisanten om dan in groep onder begeleiding naar OOSTEEKLO te 
rijden dit beloofd weeral onvergetelijk te worden 
 
eens in OOSTEEKLO weet ik het niet meer , waarschijnlijk barst daar de bom en rest er alleen nog 
 
Emotie - Feest - Geluk - en Fantastische verhalen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Godfather/peter/parrain: Johan De Muynck, winner Giro d’Italia 1978 
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