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Guido Haentjens was lange tijd 
zelf wielrenner en begeleider. Hil-
de De Troyer kennen veel mensen 
als verantwoordelijke van de GB 
aan het Hendrik Heymanplein in 
Sint-Niklaas. Door een herstruc-
turering van Carrefour een twee-
tal jaar geleden, kon ze daar niet 
langer aan de slag. 

Haentjens runde een koerier-
dienst. Die kreeg te lijden onder 
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de crisis. De twee stonden open voor 
iets helemaal nieuws. 

“Tijdens het najaar van 2008 wa-
ren we een eerste keer op reis in Tur-
kije. Het land beviel ons wel. In het 
voorjaar van 2009 keerden we terug 
met de mountainbike mee. Na twee 
weken wisten we: dit is een ideaal 
land voor fietsvakanties”, begint 
Guido Haentjens het verhaal. 

Bergbeklimmingen
Hij schreef een aantal touropera-

tors aan met de vraag of ze interes-
se hadden. “De Nederlandse tour-
operator Corendon hapte meteen 
toe. Daardoor konden we opereren 
vanuit het hotel Presa di Finica in 
Finike. Dat biedt een ideale uitvals-
basis voor fietstochten door een ge-
varieerd landschap. Je kan er zowel 

vlakke ritten als bergbeklimmingen 
aanbieden.”’

Tv-commentator
Haentjens kon vorige zomer  zijn 

goede vriend ex-wielercoach en tv-
commentator José De Cauwer zo ver 
krijgen eens mee te gaan rijden. “Ik 
dacht: hé, dit hotel ken ik. Ik verbleef 
er al twee keer tijdens de Ronde van 
Turkije. Ik vind deze fietsvakanties 
hier een uitstekend initiatief. Daar-
om kom ik regelmatig meerijden, 
meestal van donderdag tot dinsdag. 
Dan maak ik twee groepen mee want 
de vakanties duren acht dagen.”

Het echtpaar Haentjens-De Troyer 
kocht vijftig mountainbikes. Die zijn 
het best aangepast aan de wegen. De 
Troyer ontwierp de speciale pakjes 
die deelnemers mee krijgen. Bikefun 

Guido Haentjens en Hilde De Troyer uit Waasmunster organiseren fietsvakanties in Turkije. Gazet van 
Antwerpen reed mee en zag (en voelde) dat het goed was.

Paar ontdekt fietspret in Turkije 
Hilde De Troyer en Guido Haentjens. Het paar organiseert in de winter fietsvakanties aan de Turkse Rivièra.
Oud-wielrenner en bondscoach José De Cauwer (links) steunt de vakantieformule. foto’s GvA

De advocaten van de slachtof-
fers vroegen woensdag aan de jury 
om Kindermans schuldig te verkla-
ren aan moord.  De pleidooien van 
de burgerlijke partijen waren aan-
gepast aan de plotse bekentenis van 
Kindermans woensdagmorgen. De 
feiten hadden plaats in de vroegere 
gemeenschappelijke woning aan de 
Zeelsebaan in Dendermonde. Kin-
dermans werd door een gerechts-
deurwaarder uit de woning gezet in 
het kader van de echtscheidingspro-
cedure, maar hij bleef Vermeir lastig-
vallen. De nieuwe vriend van Vermeir 
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Beschuldigde bekent
moord op ex-vrouw

had haar gevonden achteraan de ga-
rage van de woning. De vrouw over-
leed aan de gevolgen van wurging. 

  “Ik moet aanvaarden dat ik haar 
gewurgd heb. Ik zal mijn kracht 
niet gekend hebben, ik was zodanig 
kwaad. Het kan maar een iemand 
geweest zijn en dat ben ik.”  Kinder-
mans drukte ook zijn spijt uit over 
de feiten. B

Waasmunsterb

Guido Haentjens en zijn 
echtgenote Hilde De Troyer 
uit Waasmunster organiseren 
tijdens de wintermaanden 
fietsvakanties aan de Turkse 
Rivièra. 

Gent, Dendermondeb

Richard Kindermans erkende 
woensdag voor het eerst dat 
hij zijn ex-vrouw Katia Vermeir 
heeft gewurgd. Hij heeft de 
feiten volgens de burgerlijke 
partijen goed voorbereid. 

0 Ex-bondscoach en VRT-commentator José De Cauwer geeft fietsvakanties aan Rivièra volle steun

Holidays was geboren. In november 
werd gestart. Momenteel loopt alles 
al op kruissnelheid.

“We rijden van november tot eind 
april. Dan schommelt de tempera-
tuur rond de 20 graden. Uitstekend 
dus”, aldus Haentjens.

Het eerste seizoen van Bike Holi-
days loopt nog twee maanden. “We 
hebben veel bijgeleerd. We vonden 
ook geschikte lokale medewerkers. 
Tijdens de zomer gaan we in Vlaan-
deren en Nederland promotie voe-
ren. De mondelinge reclame van de 
durvers die tijdens ons allereerste 
seizoen al langs kwamen, betekent 
ook veel. Volgend seizoen verwach-
ten we de grote doorbraak”, aldus 
Hilde en Guido.

Koen DewancKel

Fietsers dalen af naar het dal in een prachtig landschap .

Finike ligt op zo’n 120 km 
van Antalya. In de buurt ligt 
ook Myra, geboortestad van 
Sinterklaas. De deelnemers 
aan de fietsvakanties kunnen 
onder begeleiding tochten 
maken op hun maat: van rus-
tig rondpeddelen tussen de si-
naasappelboomgaarden met 
besneeuwde bergen op de 
achtergrond tot stevige klim-
partijen voor gevorderden.KD

www.bikefun-holidays.
com

Sinaasappels en 
sneeuw op menu

Orly-Mupini N. (25) was haar 
nieuwe jeansbroek wel heel snel 
beu toen ze op 25 februari 2009 
een kledingzaak verliet. De vrouw 
smeet de kledij meteen onder een 
wagen, en zette koers naar de vol-
gende winkel. De kwaliteit van de 
spijkerbroek bleek echter niet de re-
den te zijn van haar ongenoegen, 
maar wel de winkeldetective die 
haar achterna zat. 

De vrouw had de broek gesto-
len, en werd uiteindelijk in de 
kraag gevat. Voor de correctio-
nele rechtbank in Dendermonde 
liet de vrouw haar tranen de vrije 
loop, maar daarmee kon ze de rech-
ter niet vermurwen. De dame moet 
nu vier maanden de cel in, en kan 
ook nog 275euro van haar bankre-
kening halen. 
BeFo
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Aalst
Winkeldief slaat
op de vlucht

Rechtbank

Of Ann B. (37) nog iets van de Sint 
krijgt, valt te betwijfelen. In novem-
ber 2008 wou de vrouw toch nog 
eens haar kans wagen, en haalde 
in een winkel in Aalst enkele mooie 
schoenen voor onder de schouw uit 
de rekken. 

Toen de dame de zaak verliet, 
klonken er geen vrolijke kinder-
liedjes door de boxen, maar ging er 
een loeiend alarm af. B. was met het 
schoeisel zonder te betalen voorbij 
de kassa gelopen, en werd door het 
personeel op heterdaad betrapt. 

De vrouw kwam door de diefstal 
niet alleen in het boek van de goed-
heilig man terecht, maar ook op de 
agenda van de correctionele recht-
bank in Dendermonde. B. moet vier 
maanden de cel in, een boete van 275 
euro betalen. 
BeFo
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Aalst
Celstraf voor 
schoenendievegge

In Temse probeer je best geen 
auto te stelen.  Dat ondervond Sam-
my V.L. (22) uit Zwijndrecht in juni 
vorig jaar aan de lijve. De jongeman 
had zijn oog laten vallen op een wa-
gen die aan een oprit te koop stond, 
en ging met een kap over het hoofd 
meteen aan de slag. Hij brak het slot 
open van de wagen, en maakte zich 
al klaar voor een ritje huiswaarts met 
zijn nieuwe aanwinst. Maar dat was 
buiten een wakkere buurtbewoner 
gerekend, die V.L. heel de tijd had ga-
degeslagen. Vooraleer de jonge dief 
goed en wel besefte wat er aan de 
hand was, werd hij door de man ge-
vloerd en gekneveld afgeleverd aan 
de politie. Tot overmaat van ramp 
moet V.L. van de correctionele recht-
bank in Dendermonde nu ook nog 
zes maanden de cel in, en een boete 
betalen van 550 euro. BeFo
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Temse, Zwijndrecht
Alerte buur levert 
dief af bij politie

Assisen
Gent
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