
Met medewerking van:       
 Ann van Rentergem – Oostakker  
     Claeys Philippe – Landegem         *                  Chris Jegers – Aalter 
         AB Electro – Assebroek             *            Rik Van de Walle  –  Aalter 

De Vlaamse Grimpeur 

WELKOM 



onze werkgroep 
 

   

   

   

   



Wat is een Grimpeur? 

Federico Bahamontes LUCIEN VAN IMPE 



* elke deelnemer laat zich verzekeren of is verzekerd en dit via onze club of bij een 
andere wielerclub welke is aangesloten bij de VWB/VBR of bij Cycling Vlaanderen 

De vlaamse grimpeur Het is in de eerste plaats de bedoeling van                                                     om voor elke deelnemer 
een onvergetelijke trip te organiseren naar een streek waar je anders niet alleen naar toe zou trekken.  
Vandaar is het belangrijk dat wij vooraf toch enkele puntjes samen afspreken, zie ook het reisdocument: 

* het dragen van een valhelm is verplicht & wij adviseren ook steeds een fluo hesje 
te dragen  zorg dat je gezien wordt ! 

* op de bus geven wij nog enkele tips mee om samen veilig in groep te fietsen + 
de detailplannetjes van de geplande ritten , de fietsbuisstrookjes bezorgen wij u via 

mail.  Ook mailen wij nog de links door van de GPX bestanden door 

* uw deelname is volledig vrij & op “eigen risico” 
u kan dan ook op geen enkel ogenblik de organisatie verantwoordelijk stellen 

 



een voorbeeld van de 
 fietsbuisstrookjes van 2018 : 

dit wordt doorgemaild  



TIPS 
wat neem je mee op de bus :  

  
 * een hoofd- of nekkussen & wat lectuur,  MP3 . . . 

* op de bus zijn er frisdranken te verkrijgen aan democratische prijzen 
* een ontbijt pakketje meebrengen voor ‘s morgens 

 
wat neem je nog mee, of toch niet :  

 
* er zijn voldoende bevoorradingen voorzien,  je hoeft dus geen extra proviand mee te 

nemen, eventueel één of twee energierepen per dag die je zelf lust 
 

* epo of ander vormen van doping mag niet ! 
 

* zorg dat je steeds 2 gevulde drinkbussen meeneemt op de fietstochten, isotone 
poeder stellen wij gratis ter beschikking bij aanvang van elke fietstocht en op de 
voorziene bevoorradingen kan je terug uw bidon bijvullen, met of zonder poeder 

* na elke tocht voorzien wij terug een recoverydrank 



De Vlaamse Grimpeur 
voorziet steeds 

ruime bevoorradingen 
tijdens de klim & op elke top 



Met medewerking van:       
 Ann van Rentergem – Oostakker  
     Claeys Philippe – Landegem         *                  Chris Jegers – Aalter 
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De Vlaamse Grimpeur 

Onze trip 



TIPS 
wat neem je eventueel wel nog mee :  

  
* een minimum aan materiaal om een lekke band te herstellen, 1 of 2 binnenbandjes 

met aangepast ventiel, een pompje of  2 cartouches 
 

* wij voorzien bijstand bij pech die je kan oproepen via een nood (GSM) nummer 
  

* neem een min. aan gewicht mee op je fiets, ‘t zal zo al lastig genoeg zijn! 
  

* een rugzakje, dat je kan meegeven met één van de volgwagens, waarin je een 
trainingsvest, windjack of regenjasje kan stoppen voor de afdaling 

let er wel op waar die wagen zal staan ! 
 

* een fietsslot 



Dagindeling 
 

Woensdag 29 mei 

 

 
 

wij verwachten u aan het sportpark van Eeklo vanaf 17u30  
Burgemeester Lionel Pussemierstraat 



Dagindeling 
 

Woensdag 29 mei 

 

 
 



Dagindeling 
 

Woensdag 29 mei 

 

 
 

inladen van de fietsen tussen 17u30 en 18u45 
 

gelieve uw fiets aan te bieden zonder pedalen 

 

wij laden zelf de fietsen 
& 

voorzien de nodige bescherming 



Dagindeling 
 

Woensdag 29 mei 

 

 
 

wij vertrekken rond 19u 
richting Italië 

 

een trip van ongeveer 1050 km 
& 

op donderdag voorzien wij rond 8u30 aan te komen 

 



Eeklo  



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 

. 



donderdag 30 mei 
 

in het hart van 

Zuid  - Tirol 

deze keer trekken wij naar de 

      Dolomieten 



ook dit jaar gaan  
wij op 

op zoek naar 
 

De Slimste GRIMPEUR 
 



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 

inchecken in het 
 

hotel 

Malita 
 

in Arabba 



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 

na het inchecken in het hotel 
verzamelen voor een eerste rondrit 

via via La Villa 
 

je kan kiezen tussen 
 Light 52 km ~ 1.429 h. meters 
Strong 69 km ~ 2.017 h. meters 
Extreme  88 km ~ 2.650 h. meters 

of  naar passage          ! ! !                            
  



  DONDERDAG 30 mei 

EXTREME 

splitsing LIGHT  
 

passo FALZAREGO 
 

2 105 m 

passo PORDOI 
 

2 239 m 
. . . . 

passo di VALPAROLA 
 

2 192 m 
passo CAMPOLONGO 

 

1 875 m 

arabba 

La villa 



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 

samen tot aan de splitsing met de Light 
 voor de beklimming van 

Passo Falzarego 
Light 11,6 km van 1.384 m naar 2.105 m 

ø 6,2 % - max. 8,3 % 
of verder dalen voor de Strong / Extreme  

20,5 km van 998 m naar 2.105 m 
ø 5,5 % - max. 9,6 % 

& samen na 1,1 km naar 2.192 m 

Passo di Valpaola 
 



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 



Dagindeling 
 

        donderdag 30 mei 
 

invoegen  LIGHT  
 

passo Falzarego 2.105 m 

 Strong / Extreme 10,6 km + 9,5 km 



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 

na La Villa terug naar Arabba via de beklimming van 

passo  
Compolongo 

6,15 km van 1.528 m naar 1.875 m  
ø 5 % - max. 13 % 



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 

Extreme  
vanuit Arabba 

de beklimming van  

passo Pordoi 
9,4 km van 1.602 m naar 2.239 m  

ø 6,8 % - max. 10,5 % 
 



Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 

passo PORDOI 
 

2 239 m 

passo FALZAREGO 
 

2 105 m 
passo di VALPAROLA 

 

2 192 m 

passo CAMPOLONGO 
 

1 875 m 

Extreme  

Light 

Strong 



! ! ! de EXTRA UITDAGING ! ! ! 

Passage 
 

in Cortina d’ Ampezzo 

Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 



passo FALZAREGO 
 

2 105 m 

passo di VALPAROLA 
 

2 192 m 

passo CAMPOLONGO 
 

1 875 m 

arabba 

naar passage = 85 km ~ 2.385 h. m. 

Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 

37km tot centrum Cortina d’ Ampezzo 



passo Falzarego 
16,4 km van 1.204 m naar 2.105 m 

ø 5,5 % - max. 8,6 % 

Cortina d’ Ampezzo 

Dagindeling 
 

donderdag 30 mei 
 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

voor deze 11de editie van  

wordt dit onze topdag ! ! !  

zijn wij d'r klaar voor ? 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

met de keuze tussen 
 Light 52 km ~ 1.728 h. meters 
Strong 64 km ~ 2.104 h. meters 

Strong XL  84 km ~ 2.743 h. meters 
Extreme  116 km ~ 3.832 h. meters 

= de Strong + de Light 
 

ontbijt om 8 u 
na de groepsfoto, in onze , vertrekken wij om 9u30 

& nu het zwaardere werk ! 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

EXTREME =      + 

passo PORDOI 
 

2 239 m 

passo di FEDAIA 
 

      2 054 m 

arabba 

lago di Fedaia 

passo di GARDENA 
 

2 121 m 

passo di SELLA 
 

2 240 m 
passo CAMPOLONGO 

 

1 875 m 

LIGHT   

STRONG 

LIGHT   

STRONG 

STRONG XL 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

lago di Fedaia 

passo PORDOI 
 

2 239 m 

passo di FEDAIA 
 

2 054 m passo di GARDENA 
 

2 121 m 

passo di SELLA 
 

2 054 m 

passo CAMPOLONGO 
 

1 875 m 

passo PORDOI 
 

2 239 m 

Strong LIGHT   
Extreme  



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

Light  52 km ~ 1.728 h. meters 

SPLITSING 
 
 

van bij de start 
en is ook de 2de lus van de  

EXTREME  

met 4 klimmetjes 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

 Light start met een eerste klimmetje: 

passo Campolongo  
                          4 km van 1.602 m naar 1.875 m 

                                    ø 7,4 % - max. 12,5 % 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

Strong & Extreme  
Light 

SPLITSING 
aan de eerste rotonde 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

2de klim 

passo di Gardena 
9,5 km van 1.522 m naar 2.121 m 

ø 6,2 % - max. 12 % 

Corvara  



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

op naar 

passo Sella 
5,5 km van 1.871 m naar 2.240 m 

ø 6,8 % - max. 12,5 % 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

een laatste inspanning voor een deel van 

passo Pordoi 
6,5 km van 1.822 m naar 2.239 m 

ø 6,5 % - max. 7,6 % 
 

SR48 



& nu nog de andere lus 
een uitdagende tocht naar 

lago di Fedaia 
keuze tussen 

         Strong      64 km ~ 2.104 h. meters of 
Strong XL  84 km ~ 2.743 h. meters 

of 
Extreme  116 km ~ 3.823 h. meters  

Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

Strong & de eerste 
lus van Extreme 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

passo CAMPOLONGO 
 

1 875 m 

arabba 
passo PORDOI 
 

2 239 m 

Strong &  
EXTREME 

passo di FEDAIA 
 

      2 054 m 

lago di Fedaia 

passo di GARDENA 
 

2 121 m 

passo di SELLA 
 

2 240 m 
! hoogste top ! 

splitsing Strong 
& Strong XL 

  
 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

passo Fedaia 
14,1 km van 998 m naar 2.057 m  

ø 7,5 % - max. 16,4 % 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

passo Pordoi 
13 km van 1.456 m naar 2.239 m 

ø 6 % - max. 9,4 % 
 





Strong XL  84 km ~ 2.743 h. meters 

Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

 passo Sella 
11,4 km van 1.456 m naar 2.240 m  

ø 6,6 % - max. 12,1 % 
 

Strong XL  
 2de klim 

splitsing Strong 
Strong XL 

&  EXTREME 
 
 



Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

3de klim Strong XL 

passo Gardena 
5,9 km van 1.871 m naar 2.121 m  

ø 4,2 % - max. 7 % 
 



Passo Compolongo 
6,15 km van 1.528 m naar 1.875 m  

ø 5 % - max. 13 % 

Dagindeling 
 

Vrijdag 31 mei 
 

Strong XL  4de klim 



Dagindeling 
 

zaterdag 1 juni 
 

ook een niet te missen 
uitdaging ! 

 

keuze tussen 
 Light 48 km ~ 1.466 h. meters 
Strong 74 km ~ 2.280 h. meters 

Extreme  104 km ~ 3.264 h. meters  



Dagindeling 
 

zaterdag 1 juni 
 

EXTREME 

passo TRE CROCI 
 

1 809 m 

arabba 

belvedère colle SANTA LUCIA 
 

1 484 m 

passo FALZAREGO 
 

2 105 m 

splitsing LIGHT  
 

splitsing STRONG 
& EXTREME   

 

passo di GIAU 
 

2 236 m 



Dagindeling 
 

zaterdag 1 juni 
 

Light 48 km ~ 1.466 h. meters   

arabba 

belvedère colle  

SANTA LUCIA 
 

1 484 m 

splitsing 
 

belvedère colle  

SANTA LUCIA 
 

1 484 m 

splitsing 
 

    Strong 
Extreme 



Dagindeling 
 

zaterdag 1 juni 
 

belvedère colle  

Santa Lucia 
2,1 km van 1.305 m naar 1.484 m  

ø 8,5 % 



Dagindeling 
 

zaterdag 1 juni 
 

Passo di Giau 
10,15 km van 1.314 m naar 2.236 m  

ø 9,1 % - max. 14,2 % 



passo Falzarego 
16,4 km van 1.204 m naar 2.105 m 

ø 5,5 % - max. 8,6 % 

Cortina d’ Ampezzo 

splitsing 
 

Dagindeling 
 

zaterdag 1 juni 
 

Strong 
 

Extreme 
 



Passo Tre Croci  
8,1 km van 1.230 m naar 1.805 m 

ø 7,1 % - max. 10,6 % 

Extreme  
Cortina d’ Ampezzo 

Dagindeling 
 

zaterdag 1 juni 
 



Dagindeling 
 

zaterdag 1 juni 
 



Dagindeling 
 

zaterdag 1 juni 
 

passo di GIAU 
 

2 236 m 

Belvedère colle SANTA LUCIA 
 

1 484 m 

passo FALZAREGO 
 

2 105 m 

passo TRE CROCI 
 

1 809 m 

splitsing LIGHT  
 

Strong 

Extreme  



om 19u het avondeten en daarna 

terug naar België 

wij zijn terug te Eeklo op zondag 2 juni, vóór de middag 

Dagindeling 
 

zaterdag 1 juni 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hlur6IUliie7sM&tbnid=bdxWBWQCTusQMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jmsport.be/veldvoetbal/kledij/replicashirts/nationale-ploegen/belgi%C3%AB-kbvb/jm-sport-belgische-vlag&ei=MVdIUtv5AYGBhAfb9oHoDg&bvm=bv.53217764,d.ZGU&psig=AFQjCNGyqYHYjHwUgkPZaz-cwPDi7VTZ_w&ust=1380559004534274


en  
op de terugweg 

deel II 
op zoek naar 

 

De Slimste GRIMPEUR 
 



Extra TIPS 
Voorbereiding voor vertrek: 

 
zorg er voor dat uw conditie optimaal is 

 
stel uw fiets in orde: 

 
* om vlot de fietsen te kunnen laden , zonder schade, vragen wij u om de pedalen te 

demonteren maar vergeet ze niet mee te nemen hé  
 

* vergeet ook niet uw schoenplaatjes na te zien 
 

* leg nieuwe buiten & binnenbanden (ten laatste 4 weken vóór vertrek) 
 

* zie ondertussen ook het beschermlint in de velgen na 
 

* vervang tijdig uw remblokken 
 

* eventueel aanpassen van uw versnellingen, vb. 34/50 (compact) vooraan  
en voorzie min. een 27 of 29 achteraan !  

 

* goed oliën  
* voorzie 2 drinkbushouders, wij zorgen voor een 750 ml bidon 



Zijn er nog VRAGEN? 



behalve onze jaarlijkse  
trip naar het buitenland  
organiseren wij ook nog 

ritten vanuit Eeklo 

Onze Kalender 
wordt tijdig gemaild 



zondag 16 juni 
voorzien wij onze 

Familietocht 
info volgt 



organiseert voor de 2de maal de 

op zaterdag 29 juni 
! ! !  U  KOMT  TOCH  OOK  ! ! ! 

De vlaamse  

grimpeur 



 Oude Kwaremont  PATERBERG  
 Kortekeer  Taaienberg Leberg  

! ! ! WAT EEN UITDAGING ! ! !



! ! ! Niet te missen ! ! ! 



organiseert voor de 3de maal 
 

op zaterdag 7 september 
! ! !  U  KOMT  TOCH  OOK  ! ! ! 

De vlaamse  

grimpeur 





! ! ! Niet te missen ! ! ! 



! ! ! Niet te missen ! ! ! 

LUXE ontbijtbuffet  
met bubbels 

 datum nog niet gekend 



in onderhandeling 



DE VLAAMSE GRIMPEUR 
zal voor de 4de maal deelnemen aan 

start om 20 u op vrijdag 8 november 
  in het sportpark van Eeklo 

 
 
 

 
 
 

! ! !  U  KOMT  TOCH  OOK  ! ! ! 



! ! ! Niet te missen ! ! ! 
de voordelen van lidmaatschap bij 

* 24u op 24u verzekerd * 
* 2,- korting bij inschrijving organisaties * 

* tussenkomst ziekenfonds * 
* 2 maandelijks wielermagazine * 

* gratis pechverhelping * 
* voorrang bij inschrijving van onze jaarlijkse trip * 

* en vooral een toffe bende * 



! ! ! Graag uw steun ! ! ! 



en waar gaan wij  
volgend jaar naar toe met 

DE VLAAMSE GRIMPEUR 
 

?  
van woensdag 20/05/2020 tem zondag 24/05/2020 

Pyreneeën  



Onze  
super GRIMPEURs 

an 2018 
George 

Ronny 
Luc 

Bart v 

Steven 
Simon 

Angelo & Kristof 
Bart & Patrick 



Onze  
Ultra GRIMPEURs 

Met 10 deelnames ! 

Peter  

Filip 

Piet  

Franky 

Luc 

Dieter 



Onze  
medewerkers 

Achter de schermen 



wij danken onze 

 

 

zonder jullie kan ons clubke 
niet bestaan 



van 2018 mogen nu hun groepsfoto komen ophalen 



Graag nodigen  

wij u nu uit tot ons 

liefdevol klaargemaakt door onze vrouwkes 



Met medewerking van:       
 Ann van Rentergem – Oostakker  
     Claeys Philippe – Landegem         *                  Chris Jegers – Aalter 
         AB Electro – Assebroek             *            Rik Van de Walle  –  Aalter 

De Vlaamse Grimpeur 

nogmaals dank aan al onze 

SPONSORS 



Met medewerking van:       
 Ann van Rentergem – Oostakker  
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De Vlaamse Grimpeur 

en nu gaan wij ‘r nog ne  
frissen op drinken hé 


