
De Vlaamse Grimpeur 

Onze trip 



onze werkgroep 
 

   

   

   

   



* elke deelnemer is verzekerd 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 wel belangrijk dat wij samen enkele puntjes afspreken : 

* het dragen van een valhelm is verplicht & wij adviseren ook steeds een fluohesje te 
dragen  zorg dat je gezien wordt ! Opgelet: verplicht bij regen in Frankrijk ! ! ! 

* CORONA is jammer genoeg nog niet weg, wij volgen de te nemen matregels op de 
voet. Momenteel is het “EU Covid Certificate” (met 3 prikken) in Frankrijk nog steeds 

verplicht! Te tonen in hotel en horeca via de app of op papier! 
een mondmasker is niet meer verplicht 

* uw deelname is volledig vrij & op “eigen risico”  

u kan dan ook op geen enkel ogenblik de organisatie verantwoordelijk stellen 

 



TIPS 
 

 

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

mail alsook de link waar je het GPX bestanden per rit kan downloaden 
wat neem je mee op de bus :  

* een hoofd - of nekkussen & wat lectuur,  iPad . . . 
* 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/gels 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 recoverydrank van 



een voorbeeld van de 
 fietsbuisstrookjes van 2019 : 

dit wordt gemaild  



De Vlaamse Grimpeur 
voorziet steeds 

ruime bevoorradingen 
tijdens de klim & op elke top 



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 voor hoge velgen, en 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 wel op waar die wagen zal staan ! 
 

* een fietsslot 



Extra TIPS 
Voorbereiding voor vertrek: 

 

zorg er voor dat uw conditie optimaal is 
 

en 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 & geen bidons in de houders  

 

* 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 bidon van 750 ml 



niet te missen 
ZMRit speciaal 

Johan & Rudi 
rijden met de fiets op zondag 15 mei naar 

Bagnères-de-Luchon 
en wij gaan ze de eerste kilometers  

uit de wind zetten 
  ! ! !  U fietst toch ook mee ! ! ! 



Dagindeling 
 

Woensdag 25 mei 

 

 
 

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



Dagindeling 
 

Woensdag 25 mei 

 

 
 

inladen van de fietsen tussen 17u30 en 18u30 
 

gelieve uw fiets aan te bieden zonder pedalen noch drinkbus  
 

wij laden zelf de fietsen 
& 

voorzien de nodige bescherming 
 

van zodra de fietsen geladen zijn vertrekken wij richting 
Frankrijk voor een trip van ongeveer 1.125 km 

rond 8u30 donderdagvoormiddag denken wij aan te komen 



Pyreneeën 
Woensdag 25 mei 

en dan zijn wij weg naar de 
 



Eeklo  

Bagnères-de-Luchon 



ook dit jaar gaan  
wij op 

op zoek naar 
 

De Slimste GRIMPEUR 
 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 

Bagnères-de-Luchon 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 



na het inchecken in het hotel 
verzamelen voor een eerste rit over de grens naar 

Spanje  
 

je kan kiezen tussen 
 Light 76 km ~ 2.009 h. meters 
Strong 89 km ~ 2.540 h. meters 

Extreme  124 km ~ 3.754 h. meters 

Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 

Frankrijk 

EXTREME 

splitsing LIGHT  
 

Spanje 

Vielha 

Bossòst 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 

samen naar de voet van 

Col du Portillon  
10,4 km naar 1.293 m 

ø 6,5 % - max. 14% 

en vanaf dan is het elk  
op eigen tempo 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 

na de afdaling volgen de 
Strong & Extreme de weg naar het stuwmeertje 

Bassa d’ Oles 
21,7 km naar 1.605 m 

ø 4,1 % - max. niet gekend 
de laatste 5 km zijn wel aan ø 8,6 % 

de Light klimt tot aan de splitsing 
16,7 km naar 1.176 m  

ø 2,7 % - max. niet gekend 

& daalt dan af naar Vielha 
 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 

en nu terug naar Frankrijk over 

Col du Portillon  
8,6 km naar 1.293 m 
ø 6,8 % - max. 8,2 % 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 

Light & Strong 

Light 

1.605 m 

1.176 m 
1.293 m 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 

Extreme  
na de afdaling naar links ipv naar 

‘t hotel voor de beklimming van  

Superbagnères 
17,2 km naar 1.800 m  

ø 6,7 % - max. 10 % 
 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 

Superbagnères   



Dagindeling 
 

donderdag 26 mei 
 

na twee dagen met weinig slaap 
verwachten wij u om 19u 

voor ‘t avondeten 



Dagindeling 
 

Vrijdag 27 mei 
 

voor deze 12de editie van  

wordt dit onze topdag ! ! !  

zijn wij d'r klaar voor ? 



Dagindeling 
 

Vrijdag 27 mei 
 

met de keuze tussen 
 Light 59 km ~ 1.804 h. meters 
Strong 92 km ~ 2.825 h. meters 

Extreme  135 km ~ 4.126 h. meters 

ontbijt om 8 u 
 

na de groepsfoto, in onze  
vertrekken wij om 9u30 

voor het zwaardere werk ! 



Dagindeling 
 

Vrijdag 27 mei 
 

EXTREME 

LIGHT  
 

splitsing 
 

Lac de Génos- 
Loudenvielle 

hier op het parcours van de 17de rit van den Tour  
met aankomst op^Peyragudes 

Col de Peyresourde 

Col de Val Louron-Azet 

Col de Portet 
 
  STRONG  
 

splitsing 
 

Pla d’ Adet 

Peyragudes 



Dagindeling 
 

Vrijdag 27 mei 
 

samen naar de voet van 

Col de Peyresourde 
13,8 km naar 1.569 m 

        ø 6,9 % 
     max. 11,7% 
          terug op 
      eigen tempo 





Dagindeling 
 

Vrijdag 27 mei 
 

Extreme  Col de Portet 
16,8 km naar 2.215 m  
ø 7,9 % - max. 13,5 % 

 start klim naar 
  

Pla d’ Adet 



Dagindeling 
 

Vrijdag 27 mei 
 

Extreme  
Pla d’ Adet 

nog 2,9 km naar 1.680 m  
ø 6,5 % - max. 7,2 % 

 



Dagindeling 
 

Vrijdag 27 mei 
 

Col de  
Val Louron-Azet 
10,7 km naar 1.580 m 
ø 7,4 % - max. 16,3% 



Dagindeling 
 

Vrijdag 27 mei 
 

Lac de Génos-Loudenvielle 



Dagindeling 
 

Vrijdag 27 mei 
 

Col de Peyresourde 
wel via Peyagudes  

8,3 km naar 1.569 m 
ø 7,6 % 

max. 11,3% 
start klim 

  



Dagindeling 
 

Vrijdag 27 mei 
 

op woensdag 20 juli komt de 17e etappe van de 
Tour de France aan op Peyragudes 



Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 

ook een niet te missen 
uitdaging ! 

 

keuze tussen 
 

Light 90 km ~ 2.012 h. meters 
Strong 98 km ~ 2.412 h. meters 

Extreme  121 km ~ 2.782 h. meters 
  



Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 

LIGHT 
  STRONG  
 

splitsing 
 

Station du  
Mourtis 

Lac de St.-Pé-d’Ardet 

heen & terug 

EXTREME 

na 500m 



Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 

samen tot aan de voet van 

Col de Menté 
9,3 km naar 1.349 m 
ø 9,2 % - max. 11 % 





Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 



Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 

Col de Portet- 
d’Aspet 

4,4 km naar 1.069 m 
ø 9,8 % - max. 14,9 % 





Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 





Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 

een laatste inspanningske 

Col des Ares 
6,7 km naar 797 m 
ø 4,6 % - max. 6,6 % 

een lopertje 



Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 



Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 



Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 



Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 

Lac de St.-Pé-d’ Ardet 



Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 



Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 

Col des Ares 
 

797 m 

Col de Portet d’ Aspet 
 

1 069 m 

LIGHT  + 
  STRONG  
 Lac de St.-Pé-d’ Ardet 

LIGHT   
   
 

Extreme 121 km ~ 2.782 h. meters  

Col de Menté 
 

1 349 m 

Station du Mourtis 
 

1 460 m 
 

Gedenksteen 
Fabio Casartelli 



huldiging 

Ultra GRIMPEURs 
Met 10 deelnames 

huldiging 

super GRIMPEURs 
Met 5 deelnames 

& 

bekendmaking van  

De slimste grimpeur 2022 
& 

om 19u het avondeten en daarna 



wij verwachten vóór de middag  
terug te zijn op zondag 29 mei 

Dagindeling 
 

zaterdag 28 mei 
 

terug naar België 



Zijn er nog VRAGEN? 



Aan al Onze  

Medewerkers 

Voor & Achter de 

schermen 



wij danken ook onze 

 

 

zonder jullie kan ons clubke 
zeker niet bestaan 



van 2019 alle 



De Vlaamse Grimpeur 


