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34th. udgave. 
 

Vores klubtur blev arrangeret af Sune Boelskifte i år og hans forslag lød på  
Tilff  Bastogne  Tilff. 
 Et løb som bliver afholdt  i Belgien og som har været kørt der nede de sidste 33 år. 
Så det blev altså det 34 th. løb, vi fra Grindsted Cykelmotion skulle prøve at se hvad 
var. 
 
Der var heldigvis stor tilslutning til klubturen i år. 

 
4 på 65 km. ruten 
18 på 125 km og så  
9 på 220 km. 
 
Vi startede med at få læsset cyklerne fredag aften på bussen fra Ansager og lørdag 
morgen kl. 5.30 var de første ankommet til klubben og vi fik læsset bagagen og kl. 
5.50 var alle ankommet og vi rullede lige så stille ud af Grindsted med snuden mod 
Belgien. 
 
Vi ankom til vores hotel ved 18.00 tiden . Hotel Vest Post i  Herstal. En lille by ca. 25 
km. fra startstedet. 
 

                                                    
      
Efter ankomsten fik vi udleveret nøgler til vore værelser, som bestod af 3 og 2 
mandsværelser. 
Da vi havde inspiceret vore værelser, mødtes vi nede i forhallen og fik os et glas øl 
og gik derpå ind og fik os en 3 retters menú med et glas rødvin eller 2 til at skylle 
ned med. 
Kl. 22.00  22.30 var de fleste ved at være klar til at sove, da vi skulle op kl. 4.00 
næste morgen pga. vi ikke havde fået stillet cyklerne ind i rigtig rækkefølge, så de 
der skulle køre den lange tur på 220 km. kunne have fået deres cykler ud før os der 
skulle køre senere. 
Kl. 5.00 var der afgang med alle mand - m/k fra hotellet mod startstedet i Tilff. 
 

-Pia) afsted og vi ønskede dem 
en god tur og skyndte os ind i bussen for lige at få en lille time på øjet inden vi 
skulle af sted. 
Kl. ca. 7.15 stod næste hold klar ved startstedet, hvor jeg havde valgt at være med.  



                                                                       
 
 
 
Tilff  Bastogne  
 

ar 
nogle der lagde ret godt fra land, og efter ca. 4 km. var vi ved den første stigning og 
skulle kravle opad de næste 3.700 h.m. med en stigningsgrad på de 4.73 og med en 

 
 
Vi var på det tidspunkt en ret stor flok der havde fundet sammen fra klubben men 
efter ganske få km. blev holdet betydeligt mindre, da nok en del havde startet ud lidt 
for hurtigt! 
Jeg havde valgt at prøve at følge med fra starten, selv om jeg syntes at 
udgangstempoet var lige i overkanten af hvad jeg syntes var fornuftigt. Vi lå med en 

videre sammen. Nogle af de andre havde vist nok undervurderet længden af 
stigningen og gled lige så stille og roligt ned gennem geleddet. 
Vores 6 mandsgruppe bestod af Gert Schønning  Jan Strunge  Finn Møller  
Frederik  Thorvald og underteg. (Henning Hansen) 
 
Vi fandt ind i et ret fornuftigt tempo, og den næste stigning på 3200 m. med en 

mlet op ad Côte de Florzé. 
Efter vi var kommet op holdte Finn Møller ind til siden, vi kikkede efter ham og 
spurgte om der var sket noget, men vi fik ingen svar og så var vi ellers på vej ned af 
den næste nedkørsel og så var holdet nede på 5 mand. 
 
Efter en ret god nedkørsel, fik vi lige en mand mere på holdet, da Erling Meldgård 
havde kørt os ind, og vi bød ham velkommen på holdet, så nu var vi oppe på 6 mand 
igen. 
Snakken og humøret var helt i top, trods vi frøs med anstand. 
Især nedkørslerne var slemme, pga. af det kolde vejr og de dårlige veje, der var 
mange ret store huller i vejene 
 
Efter 25 km. kom vi til Ferrières og derefter kom vi til Côte de Werbonont en god 

 
Så kom vi til Trois Ponts, hvor vi kørte forkert, da vi bare havde fulgt 3 andre der 
kørte et stykke foran os. På et tidspunkt vendte de så cyklerne og kom forbi os og 
rystede på hovedet og vinkede os den anden vej, da det var gået op for dem at det 
her altså var forkert vej vi var inde på. 
Vi fik vendt cyklerne og kom tilbage til en vej, hvor det så ellers bare gik opad og vi 
var ret meget i tvivl om det nu var den rigtige vej denne gang, men blev enige om 
det måtte det altså være, for vejen gik mod Wanne, hvor den første kontrolpost 
skulle være. 
 
Vi kom da også ned til kontrolposten i Wanne og fik stemplet vores kort og fik en 
kort pause inden det gik vidre mod Stavelot. 
Vi startede ud med en rigtig god nedkørsel, 15% hvor tempoet sneg sig op på en 65- 
67 km/t, så vi var hurtig ved Côte de Wanne hvor vi lige skulle dreje ret skarpt til 
venstre og så skal jeg ellers love for at det gik opad de næste 2200 m. med en 
stignings % på 7.59 og en max stigning på 13% var det ellers noget der trak tænder 
ud. 
 



                       
 
Op kom vi da, med undtagelse af Erling Meldgård, som vi stod og ventede længe på 
og medens vi ventede på ham blev vi alle enige om at når vi kom til La Reduoute var 
vi nok alle nødt til at tage traveskoene på, da den her næsten havde fået os til at 
klikke ud af pedalerne. 
 
Efter vi havde stået og sundet os og stod og frøs ret så kraftig og ingen havde mod 
til at køre ned og se hvor Erling blev af, besluttede vi os for at køre vidre uden 

gearet 
Efter ca. 59 km. kom vi til Stavelot, hvor de kunne præsentere et bjerg ved navn Col 

 
Efter at ha´forceret denne kom vi ud på et transportstykke hvor vi sparkede r.. og 
det gik med fulde fart til Stoumont  hvor vi så var nået over halvvejs i løbet. 

 
Dernæst igen en transportvej til Aywaille og til Remouchamps, hvor vi var en tur 
gennem byen med dens brosten og vi var alle enige om at vi nok aldrig skulle prøve 
at køre den legendariske forårsklassikere Paris - Roubaix.  
Her havde vi så tilbagelagt 102 km. og skulle kontrolstemple. 

 
Efter vi havde fået vandunkene f

 
 
Vi blev enige om at tage den med ro helt hen til foden af  La Redoute og så se 
hvorledes og hvor langt vi kunne komme op inden traveskoene skulle i brug. 
I et ganske fornuftig tempo nåede vi foden og begyndte at entre stigningen. 
Vi fandt hver hvor tråd og tempo. 
Frederik og jeg fulgtes op ad de godt 1650 m. til toppen med stignings %  på de 9.76 
og de 2 værste steder op til de 20 %. 
Vi kom da helt op uden at skulle af og gå og gav hinanden hånden som sejrstegn på 
at nu var det værste på turen da overstået. 

YES blev der 
råbt og Frederik og jeg grinede og troede det var Jan der lavede sejrsbrølet. 
Men det var 2 fyre der kom op lige førend ham. Vi klaskede også lige næve med Jan 
og lidt efter dukkede Gert også op over bakketoppen og vi stod så og ventede på at 
Thorvald skulle dukke op. 



Da han dukkede op gjorde vi klar til at fortsætte, men han råbte ret oprevet at vi lige 

havde nået at klikke ud af sine pedaler og så var væltet ind i Thorvald og taget ham 
med i faldet, så han havde fået bøjet gearskifteren / bremsegrebet oppe ved 

 

km. havde vi nu kørt. 
Da vi kom til Col du Magvisard og kørte opad den blev Gert kørt lidt agterud og da vi 

g 
troede at han var helt færdig resten af turen, men så kom der en ret god nedkørsel 
de næste 3 - 4 km. og så tog Gert ellers teten nedad og da vi kom ud på 
transportstykket, Côte de Dolembrevx, det sidste stykke af turen gik der bare ræs i 
den og vi hamrede af sted i én række med korte føringer og tempoet skruet ret godt 
op og fik følgeskab af endnu en rytter der selv tog del i trækket da det blev hans tur. 
Efter et stykke tid måtte han dog slippe og vi andre hamrede videre til mål, godt 
tilfredse med vores egne og hinandens indsats. 
Kl. var lidt i 13.00 da vi kom til mål og som nogle af de første vi så var de andre 4 
GCM´er der havde kørt de 65 km. De sad ved Cafèen og nød en kop et eller andet. 
 
 

                                                                
 
Efter at vi havde fået diplom og des. lign. udleveret  og takket hinanden for god 
holdindsats, kørte vi ned til bussen og indtog ex. antal øl, inden det næste hold 
ankom ved 14.30 tiden. 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Start kl.  7. 25 
Slut   kl. 13.00 
 
Derefter gik turen tilbage til Herstal hotellet hvor vi kom i bad, medens chaufførerne 
kørte tilbage efter de næste hold, som ankom ved 16.30 tiden og endelig kom de 
sidste 3 ind fra 220 km. turen ved 17.15 tiden og så returnerede bussen tilbage til 
hotellet. 
Efter de var færdig i bad tog vi hjemad, hvor vi gjorde holdt ved en tankstation og fik 
lidt at spise og så gik det ellers hjemad mod Danmark. 
Allerede ved 22.00 tiden var folk ved at være møre, så der kom natlys i bussen og 
folkene indtog den meste afslappende stilling de nu kunne finde og så var der ellers 
dømt ro i bussen. 
Kl. ca. 5.20 ankom vi til Grindsted og fik cyklerne og bagagen læsset af bussen og 
efter afskeden med de andre, med et tak for denne gang tog vi hver især godt trætte 
hjem. 
 
En rigtig god tur, som vi nok sent vil glemme og snakken vil nok komme til at lyde 
på Tilff  Bastogne - Tilff  et godt stykke tid. 
 
Herfra skal lyde en stor tak til klubben, for alle der var med på turen og specielt en 

arrangement og slutlig til Ansager buschaufførerne for deres måde at tackle det 
en. 

 
Mvh. Henning Hansen 
 


