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Christophe:   

Zondag 7 oktober 2018  OLA - Rally Hageland - 3° Edi�e 
Op zondag 7 oktober organiseerde Chris-

tophe de derde edi�e van de OLA Rally 

Hageland. De weersvoorspellers waren het 

zoals wel vaker oneens: de ene zei dat het 

zou regenen, een andere bron gaf een 

droge dag met aangename temperaturen 

en een stralend zonnetje, en dat laatste 

bleek het geval. 

Rond 9u30 verzamelden we in het Cray-

winckelhof in Lubbeek. Na een stevig ont-

bijt kregen we een briefing over wat ons 

die dag te wachten zou staan, en even na 

11 uur vertrokken we met zo'n 30 wagens 

voor een rondrit van 128 km door het Ha-

geland.  

Het roadbook bestond uit een wegbeschrij-

ving met tussenafstanden, eenvoudig en 

duidelijk. In de voormiddag ging de tocht 

langs landelijke wegen rich�ng Linden, met 

het Chartreuzenbos en het Bed van Napo-

leon. Via Kessel-Lo maakten we een omme-

tje langs de Leuvense Vaart, om rond 13u 

in Aarschot te belanden, waar we verwacht 

werden bij "Old�mers & Classic Cars". De 

familie Gilis vergas7e er ons op een hapje 

en drankje, terwijl we konden genieten van 

heel wat fraaie old�mers.  

In Gelrode belandden we op het parcours 

van de "Sven Nys Cycling Route", die we 

een 20-tal kilometer zouden volgen. Hier 

kregen we geen wegbeschrijving maar 

moesten we de aanwijzingen van de 

(kleine) routebordjes volgen, en daarbij 

moest je hier en daar toch wel goed op-

le7en. Langs mooie, soms smalle en erg 

pi;ge weggetjes reden we via Rillaar naar 

Schoonderbuken. Ook in Tielt en Houw-

aert, waar we een ommetje maakten rond 

het Walenbos, kregen we heel wat pi7o-

reske kleine wegen voor de wielen.  

Rond 16u kwamen de meesten weer terug 

in het Craywinckelhof, waar we in het zon-

netje konden aperi�even op de binnen-

koer. Een uurtje later konden we aanschui-

ven voor een buffet met quiche en groen-

ten, en was er �jd genoeg om nog na te 

praten. 

Een mooie dag, met een mooi uitges�ppel-

de rondrit. 

Guy Geeraerts. 


