
Guido Haentjens (55) is afkomstig uit Ste-
kene, daarna vele jaren woonachtig in Tem-
se en geen onbekende in de Wase wielerwe-
reld. Hij is zelf jarenlang actief geweest als
wielrenner bij de eliterenners zonder con-
tract en behaalde daar meer dan 30 over-
winningen. Legendarisch waren zijn pres-
taties die hij als 50-jarige amateur nog
maar enkele jaren terug neerzette toen hij
in het peleton samenreed met renners die
tot meer dan 30 jaar jonger waren dan
hem. Haentjens is steeds een avonturier ge-
weest en ook als zelfstandige doorzwom hij

al vele waters. Wie kent er immers nog niet
Haentjens Zeepcentrale uit de jaren ’80
toen hij zelf als sponsor fungeerde van de
Wase Wielerklub Kruibeke. Hij was ook ja-
ren de bezielende zaakvoerder van zijn ei-
gen hondenkennel in Temse.

Samen met zijn vrouw Hilde nam hij de
voorbije jaren deel aan verscheidene geor-
ganiseerde fietsvakanties. Turkije verken-
den ze op eigen houtje per fiets en dat be-
viel het koppel erg goed. Zo goed dat ze be-
sloten om er zelf fietsvakanties te gaan or-
ganiseren. Zodoende hebben ze sinds eind
oktober hun vaste stek in Finike, een klei-
ne badplaats langs de zuidkust van Turkije,
ruim 100 km van Antalya. Ze sloten er een
overeenkomst met een hotel en touropera-
tor, kochten 50 mountainbikes van het
merk Bianchi, stippelden een aantal mooie
tochten uit vanuit uivalsbasis Finike en voi-
là, het avontuur kon beginnen... 

Ook voormalig wielrenner, ploegleider en
bondscoach José De Cauwer (60) sprong
mee op de kar. Hij pendelt de komende
maanden tussen het thuisfront in Temse en
het Turkse Finike, waar hij voor elke groep
enkele fietstochten zal begeleiden. Dat hij
een grote meerwaarde betekent, hebben we
aan den lijve mogen ondervinden. Door zijn
40 jaar ervaring aan de top van de wieler-
wereld, weet hij er uiteraard gigantisch veel
over. Hij maakte dan ook enkele historische
momenten mee. Als ploegleider won hij in
1989 met Greg Lemond de Tour en Tom
Boonen werd in 2005 wereldkampioen te
Madrid met De Cauwer als bondscoach.
Met heel veel passie en overgave vertelt hij
honderduit over de koers. Het is een waar
genoegen om naar zijn anekdotes te luis-
teren! Nu al kijken we uit naar het boek
waar hij momenteel de laatste hand aan
legt en dat ergens in het voorjaar ver-
schijnt. Tijdens de fietstochten die hij be-
geleidt, komen vooral zijn praktische tips
goed van pas! José De Cauwer is trouwens

ook een geboren entertainer. Een demper
op de feestvreugde is momenteel echter wel
het overlijden van zijn zus Laurene. Zij is
gestorven na een slepende ziekte en wordt
deze week begraven. Langs deze weg wil de
redactie dan ook haar medeleven betuigen
aan de familie De Cauwer.
Stefaan Van Duyse over zijn (fiets)ervarin-
gen in Turkije: “Je hoeft zeker geen geoe-
fende mountainbiker te zijn om met Guido
Haentjens en José De Cauwer op fietsva-
kantie te kunnen gaan. Er wordt weliswaar
met mountainbikes gereden, maar dat is

vooral door de staat van sommige wegen
en ook omdat ze tijdens de tochten soms
‘off road’ gaan om de mooiste plekjes te
ontdekken. Verder maak je het net zo zwaar
als je wil door zelf te bepalen hoe vaak je
mee gaat rijden en bij welke tochten je aan-
sluit.”
Guido Haentjes maakt er dan ook een ere-

zaak van dat iedereen kan deelnemen aan
zijn fietsvakanties: “Wee rijden in 2 groe-
pen, zodat zowel recreanten als de meer
geoefende fietsers aan hun trekken ko-
men.” aldus Haentjens. 

Uw reporter vond het alleszins een meer

dan geslaagde formule. “Op fietsvlak kom
je zeker aan je trekken, terwijl je tegelij-
kertijd ten volle van de prachtige streek en
bezienswaardigheden geniet. Sommige
fietsvakanties die ik eerder deed zijn zo
zwaar dat de nadruk voor bijna 100 pro-
cent op de sportieve prestatie ligt. Hier in
Turkije is het een ideale mix van sport, cul-
tuur en ontspanning. Het hotel is uitstekend
en beschikt over alle faciliteiten die je van
een vijfsterrenhotel verwacht, inclusief een
gezellige bar om ’s avonds na te praten of
aan de lippen van José De Cauwer te han-
gen. Het gaat er vooral erg gezellig en ge-
moedelijk aan toe. Dat heeft ook voor een
groot stuk te maken met de vlotte organi-
satie van Guido Haentjens en zijn vrouw
Hilde. Zij zorgen echt voor alles, tot het on-
derhoud van de fietsen en het uitstippelen
van extra routes op maat toe” heeft Ste-
faan Van Duyse zelf ervaren.

Als je liever met je eigen mountainbike rijdt,
dan zorgt de organisatie trouwens voor gra-
tis transport van je fiets. Maar de kwaliteit
van de aanwezige mountainbikes maakt dit
eigenlijk overbodig. Stefaan Van Duyse hier-
over: “Ik kan je verzekeren dat ik van na-
ture zelf heel kritisch ben als het op mate-
riaalkeuze aankomt. Daarnaast krijgt elke
deelnemer ook een gratis fietsuitrusting:
wielertrui, broek, kousen, drinkbus, rugzak,
sportpet en keycord. Een fietshelm moet je
zelf meenemen, evenals je klikpedalen, als

je daar graag mee wil rijden. Je voelt je als
een (fiets)koning in Turkije.

Van 9 tot 16 januari zullen trouwens ook
Kenny Belaey en zijn broer Wesley meefiet-
sen. Kenny is achtvoudig wereldkampioen
trial, zonder twijfel de meest spectaculaire
discipline binnen het fietsen. Als je samen
met de gebroeders Belaey wil gaan rijden
in Turkije, kan je nog altijd voor deze peri-
ode boeken. Dat ze daar een aantal acro-
batische toeren op hun fiets zullen uitha-
len, staat al bij voorbaat vast, ze kunnen
het eenvoudigweg niet laten. Binnenkort is
Kenny Belaey te zien op Jim tv in enkele
afleveringen van Extreme Sports.      

Afreizen naar Finike voor een fietsvakan-
tie kan wekelijks van eind oktober tot mei.
Tijdens de zomer is het in Turkije te warm
om te fietsen. Prijzen vanaf 599 Euro per
persoon op basis van een all-inclusive-
formule in een vijfsterrenhotel vanaf 8 da-
gen en zeven nachten.
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FINIKE (TURKIJE)/BEVEREN - Fietsen als vrijetijdsbesteding zit duidelijk in
de lift. Denk maar aan het gigantische succes van wielertoeristenclubs en moun-
tainbike-tourtochten tijdens het weekend. Ook voor een sportieve vakantie doet de
fiets uitstekend dienst. Sinds kort is er een verrassende nieuwkomer in het veelzij-
dige aanbod van fietsvakanties. Waaslanders Guido Haentjens en José De Cauwer
organiseren en begeleiden namelijk sedert eind oktober fietsvakanties in Turkije.
Reden genoeg voor Regio-uit om naar daar te trekken en zelf op de fiets te sprin-
gen. Uitgever Patrick Van Duyse had het te druk, maar stuurde er jongere broer
Stefaan op af. De liefde voor de fiets zit bij deze ex-wielrenners en vroegere club-
genoten van Guido Haentjens (Wase Wielerklub Kruibeke) nu eenmaal in de fami-
lie en dus nam Stefaan de voorbije dagen met veel plezier de proef op de som. 
TEKST: STEFAAN VAN DUYSE & ANKE PEETERS-TRUYMAN - FOTO’S: STEFAAN VAN DUYSE
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Fietsen in Turkije met Temsenaren Guido Haentjens en José De Cauwer

Regio-uit gaat vreemd voor een sportieve vakantie.

“( fiets)koning in Turkije.”

Bij de foto’s. boven (1): van links naar rechts: Guido Haentjens en Hilde, José De
Cauwer en Stefaan Van Duyse. (2): Een sfeerbeeld van het ‘parcours’ in Turkije. links
(1): het hotelcomplex, een vijfsterren hotel (2): Voormalig bondscoach (60 jaar inmid-
dels) in volle actie op de mountainbike.
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