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Hieronder vindt u de laatste reacties op de bijdragen van Kuitenbijters.com

-

Kuitenbijters' mooiste Arthur Visser
De link bij kuitenbuiters mooiste nummer 5 loopt dood (5 Hameau de Chambralles).
Maar de Chambralles wordt genoemd bij 4 (Kin), is dat 'm?
Ik wil een gpx route maken van deze 13 mooiste, voor de vakantie. Nummer 9 wandel ik
wel.
Groet,Arthur

-

Gohette (La Roche en Ardenne) Martin Borsje
Klik link:http://home.kpn.nl/borsj029/haussire.gif voor het gehele profiel
incl. de berekende Cotacol.....!

-

Rampe de Renoupré (Verviers) Martijn Boss
Gris Chevris
Op zoek naar de Rampe de Renoupre zijn we bij vergissing 1 weg te vroeg linksaf
geslagen. De Rue des Gris Chevris. Bordje onderaan (19%) deed vermoeden dat dit
de juiste was, maar dat bleek niet zo te zijn. Deze route naar Andrimont blijft
continue in de dubbele cijfers naar boven klimmen en heeft een prachtig uitzicht
over Verviers halverwege. Zwaar en verrassend!

-

Rullen-Brabant C
van welke kant moet je deze klim dan oprijden vanuit
sintmartensvoeren/sintpietersvoeren of vanuit de andere richting vanaf de grote
weg (N608)?
en is veel verkeer op deze grote weg? maw is deze weg mooi om over
te wielrennen
- Rullen-Brabant Martijn Boss
Gisteren gereden als onderdeel van "mijn rondje voerstreek"
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link:http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0& msid=1033357843783764929
38.00047fdb78a0bef794fe2
Helaas aan de verkeerde kant begonnen, dus aan de voet omgedraaid...............
- Hes Grevis (Lorcé) Toon
Ik ga vaak in deze omgeving fietsen.Vrienden van ons wonen hier vlakbij.Eenprachtig
mooie omgeving. Veel kanten om uit te wijken.
- Thier de Coo Marc
Getest en goedgekeurd met het nieuwe wegdek een week geleden. Puur plezier! U
kan nu uiteindelijk genieten op 100% van deze parel!
Veel klimplezier aan
iedereen!
-

Côte de Hallembaye (Lixe) Daan
Je schijnt hier erg hard te kunnen afdalen, Benelux-recordjes topsnelheid worden
kennelijk hier gehaald. Ik heb vandaag mijn topsnelheid-record gehaald op een
steenworp afstand van Belgie in de afdaling van Imgerbroich naar ...........

-

Le Rosier (Spa) Edwin
De Tour de France 2010 gaat zeker over de Rosier! Maar van welke kant?
Echt super, ben er dan zeker :D

-

Le Rosier (Spa) Edwin
Idd een Prachtige beklimming. Wij huren bijna elk jaar een huisje in Ruy, net
aan de voet van de Rossier Est. Prachtig uitzicht en een super mooie en lekkere
beklimming!

-

Thier de Coo Roland Versteegden
Vandaag deze steile met recht kuitenbijter beklommen. Het slechte asfalt is
grotendeels verdwenen, er werd hard aan gewerkt. Ik mocht er eigenlijk niet
langs, want op de splitsing boven was het asfalt nog warm. Alleen .............

-

Thommerberg (Thommen) Bex
St. Vith
Ik moet Mathijs gelijk geven. Afgelopen weekend BCH in St-Vith gereden en
2090hm op 130km zegt genoeg in deze prachtige streek. Klimmen en Kuitenbijters
naar hartelust.

-

Kunnen we bijdragen aanleveren ? Luc Hermans
Ik ben nieuw op deze site maar wat me onmiddellijk opviel was de prachtige
manier om de hellingen te beschrijven. Visueel en tekstueel helemaal in
orde.Ook de situering op kaart is heel handig voor diegene die de helling nog
niet kent.Misschien moeten reacties op hellingen en documenten wat meer in de
picture te komen staan ..................

-

Col de Rideux (Heyd) Luc Hermans
Persoonlijk vind ik de zuidkant van de Col du Rideux één van de mooiste
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bekilimmingen van de Ardennen; veel mooier dan de andere kanten van de Rideux.
De beklimming op zich is zeker de moeite (hogere percentages in de eerste
honderden meter, dan wat minder steil en op het einde ...................
-

WildeWaalseKuitenbijtersKoers 2009 Rob Cremers
WWKK
Hallo Bas en Mathijs,
ik wil mij graag opgeven voor de derde versie van de
WWKK op 4 oktober. Ik heb vorig jaar ook mee gefietst en heb mij toen zeer goed
geamuseerd. Hopenlijk tot 4 oktober a.s.
Groeten,Rob Cremers

-

WildeWaalseKuitenbijtersKoers 2009 Geert
facebook?
Hebben jullie facebook, mss makkelijker om in toekomst is af te spreken?

-

WildeWaalseKuitenbijtersKoers 2009 Mathijs
uur aan plaats zijn aan bovendstaande toelichting bijgevoegd.

-

WildeWaalseKuitenbijtersKoers 2009 Mathijs
Reservemateriaal
Om eventueel lang oponthoud i.v.m. falend materiaal of lekke banden te voorkomen
zal er een volgwagen meerijden waarin eventuele extra bandjes, reservekleding en
bloedverdikkers mee genomen kunnen worden

-

WildeWaalseKuitenbijtersKoers 2009 Geert
uur? plaats
worden er nog gegevens doorgestuurd? Uur? plaats?

-

Thommerberg Mathijs
De regio van het Ourdal is een van de mooiste welke ik ooit heb mogen
vertoeven.
Kilometers mooi lopende hellingen met een lakenzwart wegdek. Geen gat
of scheur in het wegdek te bekennen. De duitse "grundlichkeit" laat

-

WildeWaalseKuitenbijtersKoers 2009 Roger Thijs
à propos, ontwaar ik daar op de zwart-wit foto niet de fraaie achterkant van de
kloeke veteraan Miel V. die op punt staat de kopgroep in te halen en even verder
achter zich te laten?

-

Rue Pirreuse (Luik) Bex
Rue Pirreuse beklommen.
Een mevrouw maakte ons daar attent om ze beter af te
rijden ipv op, maar we zijn uiteraard geen watjes, maar maso-trappers.

-

Rue Laveu (Luik) Bex
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Begonnen met Rue Pirreuse waar een mevrouw zei dat we hem beter afreden ipv
omhoog, maar we zijn uiteraard geen watjes, maar eerder maso-trappers.
Eigenlijk vond ik Rue Pirreuse mooier dan Rue du Lavue. De laatste thans niet
gelachen, ............
-

WildeWaalseKuitenbijtersKoers2009 Roger Thijs
Welaan dan, waar zit deze jongen op 4 oktober? In Mirabel-aux-Baronnies, met
zicht op en oog voor de Ventoux. Dat wordt dus afzien in drievoud: op de
Ventoux, afzien van de WWKK en afzien omdat ik ze moet missen.
Bewaar me wat pasta.

-

Vélomédiane Claude Criquielion Bex
Als je al wil trainen of hem zo wil rijden, dat gaat; volg de gele pijl CC maar.
Nog vrij duidelijk op de wegen aangegeven

-

Gohette Bex
Trou Bourbon ok
Vandaag Vélomédiane Cl. Criquielion gereden en Haussire van twee kanten
gedaan. Rue de Gohette is terug open dus klimmen maar. Haussire hoort zeker in..........

-

Côte des Hezalles Peter Wassink
Wat een ongelooflijke ploert is dit zeg! als je eerst links opdraait lijkt het
mee te vallen, maar dan meandert de weg akelig steil omhoog. lastiger dan
stockeu inderdaad

-

Le Rosier Jos
De Rosier Est is een van de mooiste beklimmingen in de ardennen. Heerlijke weg
met leuke uitzichten

-

Thier de Coo Jos
Wat een rotklim is dit! Heeft zeer veel pijn gedaan.. en de afdaling is al
helemaal een ramp! Wat een slecht asfalt!

-

Stockeu Jos
Heerlijke beklimming! Alleen het laatste stuk na het monument viel tegen, had
niet verwacht dat het nog zo zwaar bleef.. had blijkbaar mijn kruit al
verschoten;)
Ferme Libert Jos
Zeer zware beklimming. Heb deze beklimming constant op met kleinste versnelling
beklommen en nog had ik het zwaar! Gelukkig is het niet zo'n hele lange
beklimming..

-

Gohette Roger Thijs
Gohette Rectificatie
Matthijs, ik heb me proberen in te houden, maar het is me niet gelukt: Walen
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drinken op zondagmiddag geen thee!! Als er iets over de rand loopt is het een
Gueuze of een Leffe. Allez, en avant!
-

Veille route de Beausaint Herman Nekkers
Update werkzaamheden
Ik kom net uit La Roche en kan beamen dat de situatie die Jeroen beschrijft nog
geen spat veranderd is.Nu begrijp ik waarom ...........

-

Gohette Herman Nekkers
Trou Bourbon opengebroken
Vergeet deze helling voorlopig maar even, want ik ben afgelopen weekend in La
Roche geweest en de Trou Bourbon lag helemaal open. En aangezien de Waalse
wegreparateurs niet bepaald bekend staan als harde werkers zal dit nog wel even
zo blijven.........

-

Veille route de Beausaint De Valck Jeroen
van 't weekend naar la roche geweest en natuurlijk een ritje langs beausaint en
haussire kon natuurlijk niet ontbrenken!!! maar met veel spijt moesten we
toekijken dat we de beausaint niet konden beklimmen wegens werken alsook het
steegje naast.........

-

Is een triple noodzakelijk? Bas
'Makkelijk klimmen' blijft voor velen van ons onbereikbaar. Met name de renners
onder ons die wat ruim in de kilo's zitten :-) Net als bij traplopen neem je die
extra kg's elke stap mee... keer op keer. Met name op de langere hellingen boven
de 8% blijft het harken :-)
Echter, er is wel wat aan te doen.........

-

Kuitenbijters breken met SRC Walter Celie
Bedankt!
Jammer dat jullie werk zo ongewaardeerd is gebleven. De route was volgens mij
ongewijzigd gebleven, ik vond het erg mooi, vooral de omgeving van Spa waar ik
nog nooit geweest was. (wel erg vlakbij côte de Becco). Ik geniet elke keer
weer meer als ik door de achtertuin van de Kuitenbijters mag fietsen. Wat ik erg
jammer vond..........

-

Is een triple noodzakelijk? Ben
hey,ik heb wel een triple, maar heb toch nog moeite in de ardennen en voerstreek.
Bij deze wou ik dan vragen of iemand tips voor me heeft om beter bergop te rijden.
Of trainingstips zodat ik daarin.........

-

Côte des Hezalles Thijs Kommers
Wat een klim! Zelf deze week per toeval 'ontdekt' tijdens mijn verblijf in
Landal, St. Jacques. Deze weg van Trois-Ponts naar Mont de Fosse vond ik de
zwaarste klim die ik tot nog toe gefietst heb. Zwaarder dan de Redoute omdat .........
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-

Rullen-Brabant Guido Roosen
shimano Fiets Challenge
Sander, De helling die je bent opgereden na 80km was Berg la Clouse (staat ook
op deze site beschreven). Was samen met de kinkenweg het hoogtepunt van de SFC.
De route vond ik verassend mooi.

-

Week 2: Eijsden- Vaals - Eijsden Michel van der Klei
Heeft er iemand de GPS file van de deze route ?

-

Haussire ( La Roche en Ardenne ) Martin Borsje
Ik kom op een berkende cotacol index van 462 als je met de gohette begint en
daarmee aanzienlijk hoger dan de 'originele'Haussire SO

-

Rullen- Brabant Sander
Weet iemand of deze beklimming ook in Shimano Fiets Challenge zat van dit jaar?
Na ongeveer 80km was er een erg steile beklimming en ik probeer er achter te
komen welke dat was....
Côte de Wanne ( Wanne) Martijn Boss
Afgelopen paasmaandag de Ardeense Top tour gereden. We zijn halverwege de
Wanne linksaf naar beneden gereden om vervolgens vanaf het
gehucht Rochelinval weer naar Bergeval over te steken (Thier de la
Cognee: gem 8%, max 15%)...

-

Côte de Hestreux Mathijs Wolfs
De helling door Frank aangegeven is zeker de moeite van het rijden waard ! Niet
alleen is het wegdek beter, ook draait en keert hij dat het een lieve lust is.
Een beter alternatief dan ............

-

Le Sartay Mathijs Wolfs
Blij om te zien dat wij niet de enige zijn met een deformatie om iedere steeg
aangeduid met een bord "except circulation local" te bestijgen.....

-

La Heid de Mael Walter Celie
La Heid de Mael kent 3 varianten
1- via Sentier de la coline (meest steil)
2- via chemin de houx.(steil)
3- Via rue de Chêne- rue de la charrette. Wel steil
maar heeft herstel mogelijkheid, horizontaal stuk.........

-

Vitchen Guido Roosen
Martin, klinkt uitstekend! Ik weet niet of je hier in de buurt woonachtig
bent. Maar als je de geschiedenis van Voeren een beetje kent, dan weet je dat
het .......

-

Vitchen Martin Borsje
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Wat voor naam moeten wij deze mooie klim geven? Gegeven het feit de we
uiteindelijk in Kattenrot(h) uitkomen lijkt mij de mysterieuze naam "Côte
du........
Rue Bordelais Walter Celie
Lekker klimmetje, loopt goed. Alleen als ik het gemakt zie, waarmee
Vanderbroucke deze heuvel opvliegt, begin ik hier meteen weer aan te twijfelen.
Ook ik had hier nog pak weg 22 mogelijkheden om op te schakelen, maar ..........
-

Rue Bordelais Dirk Defooz
Dit missen we een beetje de laatste tijd lijk wel of ze zich beide apart ergens
in het geheim voorbereiden op wat komen gaat

-

Les waides Walter Celie
Mooie lange klim, spectaculair uitzicht hier heb je een 360° panarama over de wijde
omgeving
-

Rue du Laveu Walter Celie
Gisteren dit klimmetje gedaan. Zeer pittig. Was begonen met de Côte de Trixhes hierna
de rue Coupée en de Rue Pirreuse. Als 4-de kwam Rue Laveu, welke niet onder doet voor de 2
voorgangers....
-

Rue du Laveu Walter Celie
Stukje Houtepen
Vorig week was ik in de buurt, aan de overkant van La Meuse, op 5 verschillende manieren
naar Romsée opgeklommen. (Bois de Beyne, Haie des loups, Adolph Dumont, Haute folie en
Côte de casmatrie). Hierna was ik echt helemaal leeg ......
-

Rue du Laveu Herman Nekkers
Na afloop van de laatste WWKK waren er renners die mij verbaasd vroegen waarom ik er
plezier in had om tochten als La Marmotte te gaan rijden. 9 a 10 uur op de fiets werd toch wel
als een heel bizarre uitdaging gezien
-

Rue du Laveu Dirk Defooz
Kan kan het beamen, dit is een leuk winter klimetje.Een goede voorbereiding op de
RONDE VAN VLAANDEREN.
-

Rue du Laveu Mathijs Wolfs
De Rue laveu is een echte ouderwetse kasseienklim. Eerder al beschreven in het
lexicon.......
-

Col de Rideux Pieter van der Brugge
Ja, de Col du Rideux...een prachtcol, alleen al om te zien. Vanuit zuidelijke........

-

Haussire ( La Roche en Ardenne) Mathijs Wolfs
De klim welke hierboven beschreven is, is de zuivere variant van de Haussire Sud
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Oust ( Cotacol nr.450 )Deze begint vanuit de Rue Saint-Quoilin richting de
Corniche de Deister.........
-

Haussire ( La Roche en Ardenne) Pieter van der Brugge
Voor alle duidelijkheid, de klim via Rue Gohette is dus een ander dan die
Mathijs beschrijft. Na het kerkhof.........

-

Haussire ( La Roche en Ardenne) Pieter van der Brugge
Ik denk dat de Haussire zijn nummer één status in de Cotacol mede te danken
heeft aan de Rue Gohette, het eerste loodzware deel van de klim.........

-

Rullen-Brabant Walter Celie
De "Keut" heeft het verrassings effect na de scherpe bocht, dat is bij
deze molshoop niet aanwezig omdat het verloop goed te overzien is. Qua zwaarte
zijn beide heuvels wat mij betreft gelijkwaardig. Een aanwinst dus!

-

Rue de la Sèche en Rue Coupée (Luik) Walter Celie
Déja vu
Na het weekend slecht geslapen te hebben, omdat ik dat verduvelde hellinkje niet
op kwam, besloot ik maandag wederom de strijd aan te gaan met de Rue de la
Sèche. Ergens onderaan zat een man op een bankje..........

-

Kuitenbijters' zwaarste Mathijs Wolfs
Een terechte plaats ?
De Kuitenbijtersindex geeft genoeg stof tot discussie. Zoals in bovenstaand
schrijven reeds aangehaald telt het max. % meer mee dan in de gewaardeerde
cotacol........

-

Kuitenbijters' zwaarste Tom Birkenhäger
Beste Kuitenbijters,Jullie hebben gelijk dat de zwaarte van elke klim subjectief is. Toch vind
ik dat jullie Pied Monti echt te laag quoteren. Hijstaat onder Forges-Chevron.......
-

Côte de la Forret en Rue Richelle Walter Celie
Beide heuvels liggen best wel een eindje uit elkaar, en liggen niet op dezelfde
heuvelrug. het enig wat ze gemeen hebben dat ze beide beginnen vanuit de
maasvallei.
Richelle is gaaf om het voetpad te nemen......
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