Marathon

Meer nog dan de maand mei, is juni een maand waarin puntenjacht heel gunstig kan zijn. De moedigste
bikers kunnen dan immers meer dan 500 punten verzamelen, voornamelijk dankzij de bekende Raid des
Hautes Fagnes waarvan de langste afstand 115 km
bedraagt en 2900 m positieve hoogteverschillen.
Door Olivier Béart
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p het moment dat we dit schrijven, hebben er nog maar twee
wedstrijden van de challenge plaatsgevonden (Olne-Spa-Olne
en de Raid Rançois, waarover je elders in dit blad een verslagje leest) en bereiden de marathonrenners zich actief voor
op de indrukwekkende aaneenschakeling van de Cimes de Waimes en
de Raid de la Haute Sambre, de Rando des 6 Châteaux en de bijzonder
zware Ardennes Trophy. Op dit ogenblik, hebben drie renners, op kop
van het klassement, een maximum aan punten verzameld, namelijk
197. Het gaat hier om Martin Dupuis, die in ons vorige nummer een
interview gaf, Alexis Matthys en Michiel Van Aelbroek.
Maar als je dit artikel leest, is er waarschijnlijk veel veranderd en zal
iedereen uitkijken naar de Raid des Hautes Fagnes die een week na de
Hagelandse Chrono zal plaatsvinden, één van de zeldzame marathons
van de challenge die zich in Vlaanderen afspelen en waarvan de kwaliteit van de organisatie ruim erkend is, en naar de tocht in Biron.

De legende van de Hautes-Fagnes

Door vele marathonrenners wordt de Raid des Hautes Fagnes als één van
de mooiste Europese wedstrijden beschouwd. Het is meteen ook de raid
waar het mogelijk zal zijn in één keer meer dan 200 punten te verzamelen in de challenge O2MC, door mee te doen aan de lange afstand van
115 km en door te eindigen met een minimum van een zilveren brevet
(tijd van de winnaar + 30%). Als je onder de indruk bent van dit kilometeraantal, kun je gerust zijn, want je zult ook kunnen genieten van het
plezier jezelf te overtreffen in het mooie decor van de Hautes Fagnes over
kleinere afstanden van 65 en 80 km.
Om je de editie 2009 te presenteren, geven we het woord aan Roland
Schauss die hier de spreekbuis van de organisatie is : “De routes zijn
dezelfde als die in 2008 voor de drie afstanden, want iedereen is er tevreden over. De deelnemers aan de 90 en 115 km zullen op het parcours
de kans krijgen in de Hautes Fagnes te rijden, langs het natuurpark maar
de klap op de vuurpijl is ongetwijfeld het gedeelte rondom het kasteel
Reinhardstein met een bevoorrading op de binnenplaats van het kasteel.
Andere sterke momenten zijn wanneer je een uitzicht hebt op de skibaan
van Ovifat of nog als je aan de lus Solwaster begint op het parcours van
115 km… Dat is echte MTB !”
Roland Schauss heeft ook nog enkele tips om de wedstrijd goed te benaderen : “Voor het parcours van 65 km, moet je steeds flink trappen, want
er is geen moment rust, wat niet zo is bij de 90 km, waar een tamelijk
goed berijdbaar stuk ongeveer halverwege is ingelast. Op het parcours
van 115 km, kun je de wedstrijd in drieën splitsen : een eerste deel dat
moeilijk is, een tweede dat gemakkelijker is en een derde deel dat wer-

34

© Arnaud Siquet

Aanvallen !
Ach die bewegwijzering !
Ondanks een uitstekend parcours waarvan de kwaliteit werd bewonderd en ondanks het
succes, gelet op de 150 deelnemers aan de start, waren er enkele problemen met het
klassement in de Raid Rançois, de 2de etappe van onze challenge. Een probleem met de
bewegwijzering zorgde ervoor dat een aantal deelnemers de verkeerde kant op werden
gestuurd. Om ze niet te straffen, heeft de organisatie besloten een forfaitaire tijd van
6 uur toe te kennen, zodanig dat de ingeschreven deelnemers aan de challenge O2MC
hun punten kunnen krijgen, ook al konden ze logischerwijs geen aanspraak maken op
een prestatiebonus.

kelijk heel moeilijk is, vanwege drie beklimmingen op het einde. Als ik de
deelnemers een tip mag geven voor hun voorbereiding : zorg ervoor dat
je goed uitgerust bent en met prima benen aan de start staat. Vertrek
voorzichtig en soepel en bedenk dat je nog alle tijd hebt om tijdens de
wedstrijd sneller te gaan rijden !”

En de rest…

Na deze wedstrijd, die één van de sterke momenten van het seizoen zal
zijn, zullen er nog twee wedstrijden in de maand juni plaatsvinden : La
Gauloise in Lustin, in het Maasdal niet ver van Dinant, en de Ardennaise
Sébastien Rosseler in Lierneux. Wanneer deze lange afstanden achter de
rug zijn, zullen er ongetwijfeld al enkele marathonrijders uit het klassement naar voren komen. Misschien zijn ze de snelsten niet maar moedig
en regelmatig zijn ze ongetwijfeld. We wensen ze veel geluk een een
prettige puntenjacht !
j

de volgende wedstrijden van de challenge
DATUM
07 juni
07 juni
14 juni
14 juni
14 juni
21 juni
28 juni
05 juli
12 juli
12 juli

EVENEMENT

PLAATS

Km

Randonnée de Biron
Randonnée de Biron
Raid des Hautes Fagnes
Raid des Hautes Fagnes
Raid des Hautes Fagnes
La Gauloise
Ardennaise Sébastien Rosseler
Ducasse de la Houzée
Raid des Chantoires
Raid des Chantoires

Biron
Biron
Malmedy
Malmedy
Malmedy
Lustin
Lierneux
Thuillies
Bolland
Bolland

65
80
65
80
115
70
75
75
65
95
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PUNTEN
85
104
85
120
196
N/A
105
82
85
143

