
Sabrina Gaudesaboos is een gevestigde waarde in het (Nederlandse) skeelerpeloton. Voor het 

vijfde jaar op rij nam ze deel aan de 24u wedstrijd van Le Mans afgelopen weekend. Ook dit jaar 
slaagde ze er in om als tweede te eindigen en dit met zo'n 102 ronden (zo'n 427km).  

We brengen je graag het verslag van Sabrina Gaudesaboos in de reeks "verslagen van Le Mans". 

 
Marij Timmerman bezorgde ons alvast onderstaande verslag: 
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9u30 de auto en aanhangwagen is vol geladen en we vertrekking richting, huize Gaudesaboos. Daar 
pikken we onze Solo vedette Sabrina op en weg zijn we richting Le Mans. Onze miss GPS zend ons via 
Parijs verkeerde keuze toemme 1u30 file en de problemen op onze route is veranderd en geraakt maar 
langzaam opgelost ha ha ha. Tegen 17u 30 geraken we aan de aanschuiffile camping waar we slim 
spelen en alle tenten uit de aanhangwagen scharten en snel richting mobilhome Zwaantjes team lopen 
omdat zij reeds aan de ingang stonden en die vol proppen met teamleden in hun groene truitjes en hun 
tentjes. Mental coach Jurgen en ikke Marij de swanjeuze blijven rustig aanschuiven en een uurke later 
staan we ook op de camping, tot onze grote verbazing staan bijna alle tentjes rechtop. 

Sabrina slaapt ook deze keer bij haar skeeler vriendinnetje die niet ver van het Le Mans parkoers woont, 
zodat ze een goeie nachtrust krijgt. Een dikke knuf van iedereen en tot morgen. Tegen 22u lagen alle 
teamleden reeds in hun tentje want morgen wordt het druk en moeten we lang genoeg opblijven. 

8u30 We trekken richting paddock om Sabrina haar transponder en de nodige paddockbandjes voor alle 
teamleden.9u Af en toe een druppeltje, aaaaazonie é. 

10u30 De skeelers komen boven want om 11u start de verkenningstoertocht, zeer handig voor de eerste 
keer deelnemers zodat ze het parkoers al eens gezien,gevoeld en getest hebben. Aan de ingangspoort 
parkoers wordt een leuk weer zien van vele bekende gezichten. 

11u daar gaan ze het parkoers op voor 2 ronden Rino en Shirley zien het zeker en vast goed zitten en dit 
samen met duizenden andere kleurrijke sportievelingen, een prachtig schouwspel vol kleuren en 
vreemde figuren. Als we terug keren naar de camping staat Zusje Jessica, mama Chantal en supporter 
Glenn ons reeds op te wachten. 

13u De paddocks gaan open dus trekken we met 2 volgeladen steekkarretjes richting parkoers om een 
plekje te zoeken in paddock 54. De curverbakken passen netjes onder het plooibedje en gaan snel om de 
massagetafel en het water, gelukkig is de fiets ook mee en is de verhuis in 2 x geklaard.  

14u De 300m sprint wordt gereden en volgens die gereden tijd krijg je, je startplaats toegewezen. 

15u Wat doen we regen of gewone wielen die donkere wolken voorspellen niet veel goeds. 
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16u De alom bekende start , jaja nog steeds liggen de skeelers aan de overkant te wachten op de 
renners en bij het startschot lopen alle 625 deelnemers op hun blote voeten tot aan de andere kant om 
ze daar aan te trekken en om ter snelst te vertrekken, voor Sabrina is er geen haast bij want zij vertrekt 
voor 5 u lang om dan eens binnen te komen voor de nodige verzorging, toiletstop en kleding wissel. Eten 
en drinken gebeurd op de piste waar we trouw het opgekregen schema van Jan volgen. Halfweg de 
eerste ronde begint het licht te spetteren, tis niet waar é gelukkig had ze net voor het vertrekken andere 
wielen op gelegd, een wijselijk keuze zo te zien want met die berg en afdaling wordt het levensgevaarlijk 
bij regenweer. Ronde twee en alle sluizen gaan open, man we houden ons hart vast hopelijk is dit niet 
voor de hele nacht. Gelukkig klaart de hemel langzaam open en droogt de afvalt traag op.  

21u Sabrina komt voor de eerste keer binnen, ze heeft ondertussen al 30 ronden (125km55) gereden, de 
skeelers gaan uit om de regenschade te bekijken, man blaren, alles mooi verzorgen, schoenen uitdrogen, 
onderkledij verwisselen want het is veel kouder dan verleden jaar. Beentjes masseren met onze 
Arnicaolie en hup daar gaat ze voor de volgende 5 uren.Ronde 55 (230km17) Sabrina komt voor de 
tweede keer binnen, koffietje oooooo da doet deugd, het moraal zit nog goed , rechter bovenbeen komt 
regelmatig in kramp en haar nek protesteert regelmatig dus ik tape haar nek in om erger te voorkomen. 
Groepsknuffel en weg is ze.Ronde 70 (292km95) koud ,koud ze rilt van kop tot teen dus we vervangen 
de onderkledij nog eens die Jurgen en ik enkele ronden voordien onder onze pulls stopte zodat ze reeds 
lekker warm hadden, haar beide knietjes doen hevige pijn, wat wil je elke keer die berg op en er zat hier 
en daar een stevige tegenwind, dus die tape ik in en hopelijk houden ze het nog uit tot het einde. We 
wikkelen haar in de thermo-folie en laten haar 25min liggen in de paddock bedje. 

 
Ronde 74 we wisselen op de piste haar wielen. Het wordt een echte pitstop Franky aan de ene kant en 
Jurgen den andere skeeler, hup hup hup en de wielletjes waren gewisseld. Het was echt teamwerk. 

 
Ronde 80 (334km80) Sabrina komt niet meer tot de paddock maar Franky 't beultje doet alles op de 
voorziene groene solo strook. Ze blijft maar koud hebben dus de goud/zilveren thermo-folie wordt in 
stukjes gesneden en we stoppen die onder haar skeelerpakje zo gaat de wind tijdens de afdaling er 
minder hevig door. 
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Ronde 90 (376km65) we zitten reeds op het eindschema van vorig jaar en we moeten alé Sabrina moet 
nog enkele uren afzien. Nu rijdt ze 5 ronden.... pauze, 4 ronden.... pauze, de blaren en pijnlijke knietjes 
doen ons overschakelen naar 1 ronde rijden en wat rusten. Zusje Jessica komt tussen het zelf rondjes 
rijden door eens kijken en haar zusje moed inspreken. Niet te doen de 100 ronden zijn een feit en ze 
perst er nog 2 ronden uit wat de eindstand op 102 ronden 426km87 ja zeg 430km met het weg en weer 
rijden naar het toilet en paddock bij gerekend. We gaan nu toch nie moeilijk gaan doen zeker. Ze wordt 
knap tweede Solo dame.  

Ik wil ook iedereen die regelmatig kwam informeren hoe ze het deed hartelijk bedanken voor hun steun, 
ook de vele thuisblijvers die haar steunde want zonder al deze lieve mensen ging het haar zeker niet 
gelukt zijn. 

Marij Timmerman 

 


