
Hilde Solo Bob Team in Le Mans 2013 
 
dinsdag 21 mei: 
Twijfel … het weer … regen en lage temperaturen … Toch werken we verder 
aan de voorbereidingen … caravan laden, de stootkar om ons gerief naar het 
circuit te vervoeren verder uitbouwen. Hilde blijft de weersvoorspellingen 
opvolgen … zouden we wel vertrekken?  
…  
vrijdag 24 mei: 
De buienradar geeft verbetering aan … enkel nog een bui te verwachten op 
zaterdag rond 14u … en zondag zou het zelfs warmer worden.  
Dus we vertrekken toch naar Le Mans …  
We rijden 500 km door de gietende regen . 
Geen file om de camping op te rijden … we komen ook wat later aan.  
Het is iets rustiger dan andere jaren, maar het is toch weer gezellig om zo veel 
inlineskaters samen te zien.  
We vinden snel een ideale kampplaats vlak naast de ingang naar het circuit.  
Naast ons zit de Duitse groep: Speedskaters Euskirchen met Andrew, Frans en 
Yvonne, …  
Net voor we gaan eten zien we 2 prachtige regenbogen … onze wensen zijn 
gemaakt.  
We eten in onze verwarmde caravan … het is er knus en gezellig.  
Na het eten brengen we een bezoekje aan onze Duitse vrienden. Hilde drinkt 
nog 1 glaasje wijn … ik drink er uiteraard een paar meer.  
 
zaterdag 25 mei: 
Ondanks de regen 's nachts hebben we goed geslapen.  
Rond 8u haal ik de rugnummers af, dit gaat zeer vlot.  
Hilde krijgt als recordhouder bij de vrouwen nummer 1002 'Hilde Solo Bob Team' 
de recordhouder bij de mannen heeft nummer 1001 'Rphil Mister 608 km'. Ik 
krijg nummer 5011 'Bob Team'… als enige in het team van 5 zet de organisatie 
mijn categorie om in solorijder. 
Om 12u30 vertrek ik naar het circuit. Ik verkrijg door het afdwingen van respect 
de beste plaats in box 46. Zet het bed klaar … niet voor Hilde, want die zal toch 
steeds aan het rijden zijn, maar zo kan ik mij tussen al het werk door af en toe 
eens neerleggen.  
Om 14u de voorspelde hevige bui zet alles nog eens onder water, maar door de 
hevige wind droogt het parcours snel weer op.  
Om 15u komt Hilde toe en treft de laatste voorbereidingen. George van de 
Londonskaters komt als coach zijn solorijders aan Hilde voorstellen.  
Om 15u30 doe ik mijn skeelers aan om naar de start te gaan … Hilde gaat te 
voet naar de start. We gaan naast elkaar staan bij alle solorijders.  
Om 15u59 … de speaker drijft de spanning op … dan 10 . 9 . 8 . …. 1 START 
Hilde zit nog wat te knoeien terwijl ik al klaar sta op mijn skeelers … ik neem 
nog een paar foto's en dan vlieg ik samen met Hilde den Dunlop op.  
Twee ronden rijden we samen af en toe roept Hilde me tot de orde dat ik te snel 
rij. Daarna ga ik de bevoorradingszone klaar zetten. Even terug op het parcours 
om Hilde in een Sologroep af te zetten ….daarna kan ik mij zo veel mogelijk 
rustig houden om nog fris te zijn voor de laatste 6 uur. Dan zal Hilde mijn steun 
wel nodig hebben. Hilde komt geregeld alleen door … de solorijders zitten 
verspreid over het parcours. De eerste solomannen rijden zo snel alsof ze een 
marathon rijden en deze groep spat telkens uit elkaar.  
Sabrina Gaudesaboos staat ondertussen twee ronden op voorsprong … zij is 
snel van start gegaan samen met de teamrijders … maar niets om zorgen over 
te maken … de wedstrijd duurt nog zeer lang …  
Hilde was vertrokken voor 6 uren nonstop rijden. Door de felle Noorden wind 
leek het erop dat het een zware wedstrijd zou worden.  
Stipt om 22u kwam Hilde voor het eerst even binnen … dit om wat te eten en 
haar klaar te maken voor de koude nacht. De weersvoorspellingen geven  
temperaturen aan tot 2°C. Haar schaatskledij lag kl aar … Door de koude was 
het niet mogelijk om rustig te rijden. Hilde probeerde zich goed tegen de wind te 
beschermen door diep in het peloton te zitten. 



zondag 26 mei: 
Regelmatig kwam Hilde in het spoor van Sabrina. De geplande stop rond 2 uur   
' s nachts heeft Hilde niet gemaakt … te koud … dus dan maar geen 
zwamworstjes dit jaar.  
Rond 2 uur 's nachts begon Hilde aan haar inhaalrace op de nummer 1 Sabrina 
… die even uitviel met problemen die alle solorijders ondervinden … de 
vermoeidheid. Uiteindelijk geraakte Sabrina er bovenop en reed opnieuw 
rondjes van 12 minuten rond. Hilde reed verder op karakter en nam zo vijf 
ronden voorsprong.  
Rond 4u30 zei Hilde dat ze het alleen aankon tot de zon zou opkomen. Zo kon 
ik even rusten.  
Om 6 uur nog geen zon te zien … alleen een dichte mistbank over het parcours 
met temperaturen die daalden tot 1°C... een apocaly ptische gebeurtenis om 
mee te maken. Hilde trok snel een donsjasje aan en extra handschoenen … het 
leek wel een Elfstedentocht.  
Rond 7u30 kwam de zon er toch door … met temperaturen die klommen naar 
14 °C … zalig … warm! Nu kon ik opnieuw skeeleren i n 'normale' kledij. Ik had 
zonnecrème nodig, maar dit was Hilde vergeten … te begrijpen.  
Hilde reed samen met andere solorijders terwijl ik probeerde het ronderecord te 
verbreken :-)  
Rond 8 uur had Hilde haar voorsprong uitgebouwd tot zeven ronden … en dan 
begon het rekenwerk.  
Om 12 uur stelde Hilde haar doelen voor de rest van de wedstrijd wat bij. Ze 
wou nog tien ronden nonstop rijden om op 450 km te komen.  
Door de hevige koude die op haar rug was geslagen, kon Hilde alleen nog maar 
in skeelerhouding gaan staan … rechtop staan was onmogelijk. 'Nog tien ronden 
rijden' zei ze! Dit leek mij een onrealistisch doel, … maar ik liet haar doen.  
Uiteindelijk ziet Hilde zelf in dat tien ronden nonstop onhaalbaar zijn … ze stelt 
haar doelen bij. Nog vijf ronden nonstop rijden  en dan even rusten om verder te 
gaan in blokken van twee ronden rijden. Ze slaagt in dit opzet.  
Om 14u30 was haar overwinning binnen. Hilde zou voor de 3de keer op rij Le 
Mans winnen, dit met 108 ronden en 452 km. Sabrina behaalde uiteindelijk 100 
ronden en 418 km in deze extreme weersomstandigheden. Goed gedaan van 
deze twee meiden! 
Ikzelf reed 153 km + de extra kilometers aan de bevoorrading. Dus in totaal zal 
ik wel komen aan een 200 km. Ik heb 22 uren mijn skeelers aangehouden om 
steeds klaar te staan als dit nodig was. 
Om 15u55 reden we samen onze laatste ronden … zoals het voorgeschreven 
staat bij ultrawedstrijden komen de sporter en zijn coach samen over de 
eindmeet! 
Om 16u30 richting podium om de prijzen in ontvangst te nemen en ja hoor elk 
jaar een centje meer als prijs … wat mag het volgend jaar zijn? Ga ik dan toch 
ooit rijk worden :-) door Hilde?  
Om 18u00 aangekomen op de camping nog een kleine BBQ als afsluiter … met 
een glaasje wijn en een voldaan gevoel onder de lakens … eindelijk RUST.  
 
Maandag 27 mei: 
Om 11uur even nog een bezoekje aan het mooie stadje 'Le Mans' … met een 
gezellig terrasje …  
Moe maar voldaan keerden we terug naar België … we kijken al uit naar de 
volgende keer, hopelijk met wat meer Roll'onners … want het parcours in Le 
Mans is gewoon THE BEST!  
Info op: www.24rollers.com     Bruno als Bob Team  
 
Bruno was de enige echte uitstekende verzorger / coach / skeelerbegeleider … . Hij 
trotseerde koude en wind tijdens de 24 uur. Hij bleef in mij geloven, hoe moeilijk ik het 
ook had. Hij gaf mij de kans om voor de 3de keer op rij Le Mans te winnen. MERCI! Ik 
ben blij dat hij wenst door te gaan tot de volgende Le Mans … want … kan ik net als 
Jacky Ickx, 6 keer op rij winnen? We zullen nog wel zien … en nee hoor ... te oud kan je 
niet zijn voor deze prestatie, want de solo – recordhouder Mister 608 km, won ook dit jaar 
op 58 jarige leeftijd! Daar tegenover ben ik nog SUPER JONG!!! Dus hierbij mijn vraag 
welke 50-plusser van Roll'on voelt zich geroepen om ook solo te rijden in Le Mans???? Ik 
kijk er alvast naar uit!!!!! 
       Hilde Solo Bob Team  


