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NieuwsBrief: 

 

 

Beste, 

 

Eerst en vooral wensen we iedereen een spetterend en sportief 2010. 

 

Mogen al jullie wensen zowel op als naast de bike uitkomen.  

 

Voor onze club wens ik het volgende: enkele gemotiveerde nieuwe leden er bij.  

   

De teller staat op dit moment op 22 leden. De één al wat meer in vorm dan de andere want 

sommige leden zijn bezig aan hun winterslaap heb ik de indruk  Dus op naar de 30 leden 

zou ik zo zeggen. 

 

Wat hebben we de afgelopen twee maand uitgespookt? 

 

We hebben met zeven man deelgenomen aan De Panne Beach Endurance. Dit is zowat het 

officieuze club kampioenschap van de Dunekeuntjes. Bij deze nog eens proficiat aan alle 

deelnemende Dunekeuntjes. Als ook dank aan de supporters langs het parcours. Zonder 

supporters zouden we zeker minder presteren.  

 

Ziehier de uitslag: 

 

 pos 465. nummer 752 LEPERCQ Andy 2:21:18 22.930 pos 296 ELI 

 pos 709. nummer 215 GRAULUS Jeremy 2:35:22 20.854 pos 413 ELI 

 pos 748. nummer 470 POLLET Dieter 2:37:22 20.587 pos 432 ELI 

 pos 827. nummer 473 TILLIE Oliver 2:43:39 19.797 pos 469 ELI 

 pos 853. nummer 849 DEGRAVE Rudi 2:46:36 19.446 pos 298 MAS 

 pos 894. nummer 655 SMAGGHE Frederic 2:50:20 19.020 pos 505 ELI 

 DNF 634 PAUWELS Dirk platten tube MAS  

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



Na de beach hebben we meerdere toertochten gedaan: Hieronder een selectie ervan. 

 

Toertocht te Hertsberge : De bossen van Vlaanderen 

 

Slijk Slijk en nog eens slijk. Deze SCHITTERENDE bostocht samen met de choufkes 

gereden. De choufkes zijn een mtbclub uit Middelkerke. Wij waren met 5 en zij ook. 

Bos veldwegels en nog eens bos. Zeker 90 procent offroad denk ik  

 

 

 

Elke rit rijden sommige onder ons met een gps zodat we het parcours dan nadien kunnen zien 

op een kaart via de pc of indien gewenst nog eens opnieuw kunnen rijden. Ziehier de toertocht 

in beeld : 

 

 
 



 
 

Toertocht te Hollebeke: 

 
Toertje gedaan in HOLLEBEKE 

paar snelle afdalingen, meer modder dan volk, 
meer baan dan modder, en 

meer wind dan baan!!! 
48km langs oa HILL 60 en véél Engelse tourbussen... 

 

Toertocht te Aartrijke :  
Te AARTRIJKE, 

afspraak met de CHOUFKES én met  
onze FILIP M. voor ne foto 

Hij vliegt OVER de modder terwijl ik er hélémaal in wegzak, oe komta toch...? 
Koude viel nog wel mee dankzij prachtig winterzonnetje, 

de afstand was iets te veel (voor mij), laatste 10km  
hélémaal platte pil gereden! 

58km is dan ook genoeg na een vermoeiende ZATERDAG... 
Gelukkig was er na de douche een BLONDE uit GRIMBERGEN voorzien (om van te drinken é!) 

 



Toertocht te Veldegem :  

 

Kort samengevat : 

 ijs, sneeuw, valpartijen  

-6,5 graden celsius aan de start   

cyclocross parcours van de superprestige te Ruddervoorde 

 

 

  
 

 



Tijdens al dit toertochtgeweld hebben Andy en Jeremy nogmaals mee gedaan aan het 

kustcriterium.  

 

Na de Panne, was dit nu de tweede beachwedstrijd in dit kustcriterium. 

 

Hier het verslag door Andy & uitslag van BeachRace Vosseslag De Haan: 

 
415 starters op de grootste afstand , 81 starters op de kleinere afstand 
 
Deze strandrace is toch wel zwaarder dan deze van De Panne maar oooo wat een parkoer. 
De start werd gegeven door Mattan. T'was berekoud en vree veel wind. Jeremy en ikke wat kou 
geleden id startboxen. 
Loopstart en dan vertrokken richting Bredene. De toppers gaven er direct een ei op zodat alles op 
een groot lint werd getrokken. Wat gewriemel ah keerpunt in Bredene (beetje aanschuiven voor 
naar een single track te gaan) en dan op en neer tss de duinen. Zo terug naar de finischzone. De 
brug van Vosseslag oven en dan terug het strand op richting De Haan. In De Haan de dijk op en zo 
naar een hele zware strook. Hoge duin over vd duin afrijden was hier geen sprake, twas lopen tot ah 
hard zand. De tocht verder gezet op het hard strand richting Wenduine. Aan de kabanne van 
Wenduine de onderdijk oprijden. Een dikke 100m voor het einde vd onderdijk een 25tal stenen 
trapjes waarvan de eerste behoorlijk stijl zijn. Boven gekomen de bike op en een beetje heen en 
weer & op en neer doorheen de duinen. Deze zone was een combinatie van zandsingle tracks, 
verharde paadjes en asfaltpaadjes. Ook wel een zone die ferm id kleren kroop. Na deze zone 
kwamen ah draaipunt en konden we een dikke 8km tegen de wind beuken richting Bredene. 
 
Aangekomen als 211de waar ik toch wel ferm kontent mee ben oftewel 23,33km/H gem in 2H 18min 
53sec, Jeremy als 287ste  
 
Ik heb wel ferm afgezien (kpeize Jeremy ook).  
 
Hier kan ik maar 1 conclusie uit trekken : beachracen is niet voor watjes 
 
Het wordt alsmaar leuker want ik haal bikers in tijdens de race die gelost worden uit andere 
groepjes. Vorig jaar werd ik nog gelost uit die groepjes en was het steeds achterom kijken bij het 
aansnijden ve loopstrook. 
 
Volgende strandrace is in Bredene. 
Wie heeft goesting? Ik heb nog een rekening te vereffenen in Bredene want vorig jaar daar 
uitgevallen met een gescheurde buitenachterband. 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

Ziezo tot zover al dit bikegeweld. 

 

Meer info, pics en activiteiten op de site & het forum.  

 

De fotos op deze nieuwsbrief zijn in lage resolutie. Je kan ze natuurlijk in optimale kwaliteit 

bekijken op onze site.  

 

http://www.dunekeuntjes.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot de volgende  

Sportieve Bike Groeten  

Polletje 

 

   
 

http://www.dunekeuntjes.be/


Ziehier onze trotse sponsors : 

 

 

 

 

http://www.immoalbatros.be/
http://www.immoalbatros.be/
http://www.jochensvelodroom.be/
http://www.jochensvelodroom.be/


 

 

 

 

 

http://www.vandewoudedranken.be/
http://www.vandewoudedranken.be/
http://www.halvemaan.be/
http://www.halvemaan.be/
http://www.degroenehond.be/
http://www.degroenehond.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.argenta.be/nl/default.aspx
http://www.argenta.be/nl/default.aspx

