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Kalender & NieuwsBrief: 
 
 
Beste, 
 
Eerst en vooral een update van de kalender met nieuwe ritten en activiteiten: 
 
Zondag 6 juni : rit voor spek en bonen 
 

Deze rit start stipt om 8 uur ‘s morgens aan de James. Johan en Gregory van den 
James zullen ook mee rijden. Zij zullen ongeveer een 90 minuten mee rijden en 
dan vlug douchen.  
 
Het zal dus massa's op het gemak zijn dus een idee voor zij die nog niet zo super 
in form is. Na deze kleine rit van zo’n 30 km gaan we terug richting James. 
 
Terug in de James zullen we kunnen genieten van een heerlijk ontbijt ! 
 
Chiabatta  / koffie / spek / eitjes / bonen enzovoort  
 
Nu zijn  er reeds een tiental man ingeschreven dus als er nog bikers zijn die dit 
ochtendritje zien zitten, gelieve zich vlug in te schrijven op het forum of via mail. 

 
ARDENNENOFFENSIEF te AYWAILLES  op 24-26/09/2010  
  

Het ARDENNENOFFENSIEF van de DUNEKEUNTJES zal dit jaar doorgaan in 
AYWAILLE en wel van VR 24 09 10 tot ZO 26 09 10! 
 
Veel Biken, biken en nog eens biken , wandelen, locale bezienswaardigheden of 
gewoon een weekendje weg..., VOOR IEDER WAT WILS!!! 
 
Er zal een tussenkomst zijn van de clubkas in huurprijs van bungalow/huis is 
voorzien!Spoedig inschrijven noodzakelijk, VOL IS VOL! 
 
Hopelijk jullie talrijk te mogen begroeten in AYWAILLE. 
 
Meer info zal uiteraard nog volgen op het forum waar je je ook moet inschrijven. 

http://www.deepmultimedia.be/dunekeuntjes/forum/viewtopic.php?f=14&t=637


In de zomer periode zal er terug een mogelijkheid zijn om tenus te bestellen.  
 
Je hebt de keuze uit: 
 

zomerbroek 
zomertrui 
winterbroek 
wintervest  
 
http://www.dunekeuntjes.be/Sportsnit.pdf 
http://www.dunekeuntjes.be/Koersbroek.pdf 
http://www.dunekeuntjes.be/sleeves.pdf 

 
Voor real time pics met de tenus moet je maar eens kijken op de site. We staan er 
al massa’s op met de mooie tenu’s. 

  
 Hier al vast een voorbeeldje:  
 

 
  

Alle info hier op het forum. 
 
 
Goed Nieuws : De teller staat op dit moment op 24 leden. De club wordt dus telkens wat 
groter. Blijkbaar zit de sport in de buitenlucht in de lift en is mountainbiken voor de 
meesten een nieuwe uitdaging.  
  
 

http://www.dunekeuntjes.be/Sportsnit.pdf
http://www.dunekeuntjes.be/Koersbroek.pdf
http://www.dunekeuntjes.be/sleeves.pdf


Wat hebben we de afgelopen maanden zoal uitgespookt? 
 
Kustcriterium:  
 
Andy heeft al beachraces gereden. Jeremy heeft er twee gereden. De rest één.  
Ziehier de uitslag : 
 
177. LEPERCQ Andy 453 ptn 
672. GRAULUS Jeremy 60  
727. POLLET Dieter 30  
727. DEGRAVE Rudi 30   
727. TILLIE Oliver 30  
727. SMAGGHE Frederic 30  
xxx. PAUWELS Dirk DNF 
 

En een verslagje van de laatste race :  
 
Ik kwam iets voor 10H00 aan in Knokke. Ik haalde op het gemak mijn nr af. Wat een professionele 
organisatie. Handtekening moeten zetten om alles te krijgen. Na de race terug handtekening 
moeten zetten om 5€ terug te krijgen en een bewijske op A4 papier dat ge uw 5€ hebt terug 
gekregen. Knokke staat garant voor een perfecte organisatie, de beste van alles 
strandraces......;.....chapeau.  
 
Ik monteerde mijn nr op mijne bike en begon wat op te warmen. Ik had een beetje schrik vd 
modderstrook ih Zwin want die strandbanden zijn niet echt geschikt voor dergelijke ondergrond. 
Ik verkende een stuk vh parkoer. De 3 Hellingen kende ik nog van vorig jaar. Het parkoer was 
lichtjes gewijzigd. Ik zag het zitten. 
Startboxen gingen open om 11h00. Ik schoof aan en stond vooraan in box 3. Nog een half uur. Het 
was berekoud en er stond een pak wind. Gelukkig had ik QOLEUM gesmeerd. Supporters ondertss 
ook aangekomen. Tijdens dat halfuurke voor de start werden de toppers geïntervieuwd. Berckmans 
droeg nogmaals zijn overwinning op aan Davy Coenen. 
 
Net voor de start werden de boxen samengesmolten. De start was een lange loopstrook. Direct was 
het volle bak tegenwind en het zand in Knokke was echt van slechte kwaliteit. Het was precies 
zuigzand. We reden in de waterlijn en het vele opspattend water maakte het nog moeilijker en 
lastiger. Rare golfbrekers in Knokke. Er zit er daar één tss waar je op de ganse breedte vd 
golfbreker slechts met 2 bikers ter gelijker tijd door kan.......opstropping dus. Ik koos voor op dat 
punt een omleiding te doen rond de golfbreker, een dikke 100m extra.  
Na deze golfbreker werd alles 1 lang lint. Op naar de zware loopstrook en de modderstroken vh 
zwin. In het zwin was het bumperrijden. Er werd veel geslipt omdat veel bikers te dicht tegen 
elkaar reden. Opeens lag ik tegen dek, voorwiel gleed weg en zo bijna den dijk in. Ik stond snel op, 
kroop terug op mijne bike en kwam tot de conclusie dat ik nog ne keer mocht afstappen om mijn 
zadel recht te kloppen. 

VREEMD er werd niet gewacht op me. Waren ze bang om met mij de spurt aan te gaan?  
Na de modderstrook zette ik mijn brommerke in gang en ik reed van biker naar biker op de lange 
asfaltstrook van een dikke 4km. Terug op het strand dit keer met wind ih gat maar we konden geen 
snelheid maken door de slechte kwaliteit vd zand, dit was balen. Kleine groepjes vormden zich met 
telkens een 40 tal m tss de groepjes. Ik wist dat de 3 steile pittige hellingen van telkens een 70tal m 
die er aan kwamen belangrijk gingen zijn. Ik zette me op kop in de loopstrook naar de dijk en begon 
als eerste van mijn groepke aan de 3 hellingen die elkaar snel opvolgden.  
Meerdere bikers kwamen samen en na de hellingen moesten we een park doorkrossen op de 
voetpaden. Er zaten enkele linke bochten in. Ik kwam ik samen met een 4 tal andere bikers aan op 
het strand om de lange zandstrook aan te vatten tegen wind. Ik zag dat niet zitten.  
Ik keek om en zag die groep bikers op een 200m. Ik besloot van die 4 andere te laten rijden en me 
uit te laten zakken. Er werd nochtans goed rondgedraaid maar de vele wind stond pal ih gezicht. 
In dat grotere groepke van een man of 20 stak ik me achteraan weg. Er deden er slechts een 6tal 
kopwerk maar al snel werd duidelijk dat we langzaam naderden op die 4 voor ons. 
Een dikke km voor het keerpunt werden de 4 gegrepen. Het tempo werd omhoog getrokken naar de 



smalle loopstrook. Vd 4 werden er nog 2 voor deze loopstrook eraf gereden. Deze loopstrook 
verteerde ik niet goed. De modderstrook die volgde was nu gemakkelijker omdat er veel minder 
bikers samen waren en de mietjes die de kleine toer deden stonden reeds onder de douche. 
Zonder vallen deze keer kon ik achtervolgen op het asfalt. Ik maakte praktisch niets goed. Ik goot 
een gelleke in mijn toepe. Iedereen reed alleen id richting vd zandstrook wind ih gat. De hellingen 
daar ging ik eens ontploffen dacht ik. Ik nestelde me ih gat vd biker voor me. Op de hellingen 
spurtte ik vd ene biker naar de andere en dat gaf me een goed gevoel. Het park nog ne keer door en 
dan richting aankomst. We smolten wat samen op het strand met een biker of 8. Nog 1 km tegen 
wind en dan aankomst. Ik nestelde me op de 2de plaats en nam niet over vd biker voor me. Net voor 
de finish was er een kleine strook met zacht zand. Plots werd ik verast door een biker achter me die 
demareerde. Ik ging erachter maar ik kon deze strook niet rijden. De biker die demareerde kon 
deze 15m wel overbruggen op zijn bike, ik moest lopen. Ik keek achterom, de rest vh groepke deed 
niet mee. Na de zandstrook moesten we ongeveer 30m overbruggen op gladde matten en dan 100m 
op de dijk tot aan de finish. Ik begon met een 7tal m achterstand op de matten maar zag dat de 
biker voor me wat begon te sputteren.  
Op de dijk kon ik ih spurtje winnen juist voor de streep. Diene type vloekte efkes maar na de finish 
een toffe handshake met diene gast. Hij was ontgoocheld dat hij dat spurtje niet gewonnen had zei 

hij want hij wilde nog wat puntjes voor zijn klassement maar ikke ook zei ik.  
 
Enfin nog ne aquarius in mijn botten gekapt, supporters gegroet, die gingen terug naar De Haan 
want die hadden het niet zo warm en ik richting bikewash. Daar aangekomen, prachtig 
afspuitsysteem voor een 10 bikers samen te knn afspuiten. Geen gedrum, iedereen die aanschoof 
kreeg een warm soepke. 
 
Voila kustcriterium zit erop nu enkel nog wachten op het eindklassement. 

 
Brugse zot:  
 
We hebben met een 20 tal man de brouwerij van Brugse Zot bezocht te Brugge. Deze 
keer geen gezever , enkel wat sfeerbeelden.  
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

En toen begon het plots te sneeuwen in Brugge  



 

 
 

 
 



Toertochten  & Marathons 
 

Ziehier een selectie van de ritten waar we een kodak meehadden. Door te klikken op een 

link kom je rechtstreeks op de foto’s uit.  

 

16/05 09:00 TT Hertsberge day2 

15/05 09:00 TT Hertsberge 

14/05 09:00 Waimes 2010 

02/05 09:00 TT Gits 

25/04 09:00 TT Diksmuide 

17/04 09:00 Toertje kust 

17/04 09:00 Cassel Trophy 

28/03 09:00 Persritje 

21/03 08:00 Heestert 

21/03 08:00 Duo CoastRace Bredene 

14/03 09:00 TT Rekkem 

06/03 09:00 Toertje De Panne-Ghyvelde 

28/02 09:00 TT Beernem 

27/02 09:00 Trier 

21/02 09:00 TT Koksijde 

20/02 09:00 Haasdonck 

07/02 09:00 Westouter 2010 

07/02 09:00 Les Dunes Fossiles 

07/02 09:00 Strandrace Blankenberge 

 

ArdennenMarathon : 13 mei 2010 - Les cimes de Waîmes  

 

Waimes dat is............... 

 

De avond voor de wedstrijd aangekomen in Waimes. Mijn collega op het werk zag het 

niet zitten om s'morgens vroeg af te zakken naar Waimes en hij zocht dan maar een B&B 

op via internet. Toen we de woensdagavond in Waimes aankwamen bleek onze B&B net 

naast de start te liggen.......dus een ideale uitvalbasis. 

S'morgens ons op het gemak klaargemaakt, ontbeten terwijl de meeste bikers 

toekwamen. Ook Rudi & Dirk. Beiden kwamen een "ei" leggen in de B&B gecombineerd 

met een taske koffie. 

We maakten ons klaar en gingen naar de start. Opeens reden de voorste bikers weg en 

zo konden wij ook beginnen aan onze cîmes de waimes. Ik begon aan Dirks zijde op de 

1ste klim. Ik had toch de indruk dat hij gevleugelde benen had op die eerste klim. Het 

duurde ongeveer een kilometer en toen kwam het offroad gedeelte. Nergens kwamen we 

nog zo'n lang stuk asfalt tegen als tijdens de eerste kilometer.  

De cimes volgden elkaar razendsnel op. De ene cime al zwaarder en langer dan de 

http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/HertsbergeDay2
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/TTHertsberge02
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/Waimes2010
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/TTGits
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/TTDiksmuide
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/ToertjeKust
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/CasselTrophy
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/Persvoorstelling
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/Heestert
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/DuoCoastRaceBredene
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/Rekkem
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/ToertjeDePanneGhyvelde
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/TTBeernem
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/Trier
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/TTKoksijde
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/Haasdonck
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/Westouter2010
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/LesDunesFossiles
http://picasaweb.google.com/MTBdeDunekeuntjes/StrandraceBlankenberge
http://www.deepmultimedia.be/dunekeuntjes/forum/viewtopic.php?f=2&t=534&start=30


andere. De 2de cime was onmogelijk op te rijden door teveel modder en een te groot 

stijgingspercentage en het werd dus walk to the top. 

De 3de cime voorbij de paardemanege was er ééntje om duimen en vingers van af te 

likken. Keilang en een technische afdaling waarbij meerdere keren het bordje "slow" 

stond. Hier moest je niet het zotteke uithangen. 

We lanceerden ons naar de naar 1ste bevoorrading. Daar aangekomen duwde ik een 

rijsttaartje in mijn hoofd en met het taartje nog in mijn hand reed ik verder.  

Na de 1ste bevoorrading werd het een ongelijke strijd met de natuurelementen. Het 

werd alsmaar kouder, het begon wat te regenen en ik begon last te krijgen van koude 

handen. Hallo we zijn 13 mei! 

Het landschap werd zwaarder, het parkoer begon moeilijker & technischer te worden, 

geen twijfel mogelijk we naderden de lange aanloop naar de skipiste. We moesten 

enkele keren het riviertje over (waarschijnlijk de Warche - de aardrijkskundige kennis 

van Dirk zal dit wel bevestigen) en telkens wilde ik mijn bike dopen. De brugjes naast de 

rivieroversteken was voor de pussys. De echte mtb kiest de voor uitdaging, verstand op 

0 en rijdt die rivier door. Jammer dat daar geen fotograaf stond. Op dat stuk haalde mijn 

collega van op het werk me in, ik was wat verbaasd dat het zo lang had geduurd 

vooraleer hij de 15min kon goedmaken. 

Dit stuk is echt de hel van Waimes. Een zeer technische beklimming en een dito afdaling. 

Ik denk niet dat er 1 biker vh ganse pak het bovenste stuk heeft afgedaald op de bike. 

Volgens onze Waimes-kenner & Waimes-specialist (Dirk ) moet hier het kasteel staan. 

Ik heb het weer niet gezien. Volgend jaar let ik er zeker op........beloofd Dirk. 

Ik probeerde het onderste stuk op de bike van deze spectaculaire afdaling. Net voor het 

brugje tegen dek. Gelukkig lag de snelheid niet hoog. Het was mijn enige val tijdens de 

chrono. Na deze afdaling kwam de skipiste. Ik was vastberaden deze op te rijden. De 

klim op zich is in te delen in 2 stukken. Ik goot nog snel een gelleke in mijn toepe want 

hier kan een Waimes-sterveling wat extra energie gebruiken. Op het 1ste stuk vd klim 

haalde een dame me in, een ferme blondine vd ergste soort.............pffffff..........ik kon zelfs 

haar achterwiel niet houden.....afgang maar ik moest ze laten rijden. Ik gebruikte mijn 

verstand want ik wilde mijn motor niet opblazen en liet ze rijden, het 2de stuk vd piste 

moest nog komen en ik wilde op de bike de top vd piste halen. Wie hier niet sterft moet 

wel een superconditie hebben, het kleinste verzetje op mijn bike werd hier grondig 

getest en het voorste puntje van mijn zadel werd warm gehouden maar ik haalde de top 

op de bike. Dat orkest tijdens de beklimming kon me niet bekoren, ze zouden er beter 

"master of puppets" of "enter sandman" door de boxen jagen op dat punt, enfin elk zijn 

goesting. 

Ik kwam boven aan en zag de blonde juist op haar bike springen.......au revoir zei ik tegen 

de knappe madam. 

Boven op de top de 2de bevoorrading. Er lag van alles en je kon er zelfs aperitieven. De 

abitués van den james hadden hier waarschijnlijk inspraak gahad. Allerhande fruit & 

koekjes, rijsttaartjes, een red power flesje dat ik uitprobeerde (slechte smaak) rozijnen, 



pruimen, olijven, ja zelfs paprika en zout chips........de link naar den james was dichtbij. 

Het zwaarste was achter de rug maar wat nog kwam was van een ander kaliber. Hier 

hebben Dirk & Rudi de voorbije winter veel op getraind. Modder, modder......lange, zware 

stroken doorspekt met vele wortels. Het tempo kon je onmogelijk hoog houden. Op de 

Botrange begon het wat harder te regenen en ik twijfelde om mijn regenfrakske aan te 

trekken. Ik was al wat nat en besloot van geen tijd te verliezen en door te biken. Ik begon 

last te krijgen van extreem koude handen maar veel tijd om hier aan te denken werd ons 

niet gegund. Het meer van Robertville kwam eraan. Ik vroeg me direct af wie het stopsel 

eruit had getrokken. Vorig jaar liep die bijna over, nu was die poerdroog, ik waande me 

in de woestijn als ik dat beeld zag. De laatste beklimming werd aangegeven.........jawadde 

dadde ééntje van 5,5km en het plakte nog aan de ribben ook. Ik hield mijn tijd ih oog en 

zag dat ik goed gereden had. Ongeveer 20min sneller dan vorig jaar en dit parkoer was 

totaal niet te vergelijken met dat van vorig jaar. Waar er vorig jaar praktisch geen 

modder lag en we s'morgens de zonnecreme mochten bovenhalen was dit een editie vol 

met modder, een niet zo lopend nog zwaarder parkoer, kortom ééntje die we niet gaan 

vergeten. 

Proficiat aan mijn medekeuns die hun heldhaftige rit tot een goed einde hebben 

gebracht. Wedden Rudi dat je er volgend jaar weer bij bent want wie hier ooit heeft 

gestart leeft hier wel een beetje naar toe.  

 

.............Waimes dat is afzien, op niets anders denken dan geconcentreerd biken maar ook 

genieten. 

 

Waimes see you next year ! 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



Hier nog enkele pics van de vele tochten en toertochten die we onlangs reden :  
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 



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

