
Door Traxer  2011-10-24 08:08:10 

Geert, we voelen je bij iedere rit nog bij ons.  
Bedankt, Prez, voor de mooie tijd die we samen mochten biken. 
 

Door Edwin (Mountainbiker66)  2011-10-24 18:42:03 

Geert, 
We zullen je missen op de zondagse ritten. Maar we weten dat je een oogje in het zeil zult 
houden, en zo toch mee zult rijden. 
Ze moeten van u de patroonheilige van de mountainbike maken. 
 
In wens de familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe 

 

Door Geert leffingenoartje  2011-10-24 17:59:28 

Geert, ik zal je ook missen op onze jaarlijkse chouffetocht had steeds een leuke babbel met je 
over onze tocht en nu en dan had ik er iets van opgestoken. 
De forum tent zal raar doen zonder je. 
Het ga je goed. 
Veel sterkte gewenst aan de famile, en de vele vrienden 
 
Leffingenoartje en mbc mc chouffe Middelkerke 

 

Door Kristof (Emperor of the Mud)  2011-10-24 17:34:24 

Geert, 
 
We kenden elkaar niet zo goed, maar je bracht een glimlach op mijn gezicht iedere keer dat we 
elkaar tegenkwamen. Hopelijk hebben ze hierboven een paar mooie singletracks opengehouden 
voor je. Sterkte aan vrienden en familie. Till we meet again... 

 

Door Werner Degraeve  2011-10-24 12:27:33 

We zullen je enorm missen.  
Merci Prez, Merci Moustache, Merci Geert voor de mooie tijd die we samen met jou mochten 
beleven.  
 
Werner (Falco Peregrinus) 

 

Door Kenny  2011-10-24 11:42:39 

Geert, 
 
Ik zal je missen. De terriltochten zullen ook voor mij nooit meer hetzelfde zijn. Maar je blijft voor 
altijd een van ons. 
 
Hopelijk kan je daarboven geen platte banden rijden 
 
Sterkte aan de familie en vrienden 
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 Door nick valcke  2011-10-24 11:07:01 

Beste Geert, 
 
Telkens als we elkaar tegenkwamen tijdens het biken, was je goedlachs, gemotiveerd, 
aangenaam... Je was een heel positief ingesteld iemand! Mensen zoals jou zouden er heel wat 
meer moeten zijn... 
 
Je stak mensen aan met je enthousiasme, je deed hen genieten van het mtb'en en het gezellig 
samenzijn achteraf. Via facebook merkte ik dat je gewoon zo iemand was die in alles wat hij 
deed er volledig tegenaan ging.  
 
We zullen je missen! Telkens als we een terril oprijden, zullen we aan je denken! Je geliefde 
streek zal hetzelfde niet meer zijn zonder jou! 
 
Zoals ze zeggen over de indianen die naar de eeuwige jachtvelden gaan... hopen we dat je van 
op de eeuwige terril meekijkt over onze schouder! 
 
Geert, vaarwel! 
 
Nick Valcke (Rock Rider)  
in naam van Mountainbikeclub De Steenbakkers - Moen 

 

Door buffel stefaan  2011-10-24 10:30:33 

Famillie vn Geert sterkte, We zullen z'n verhalen missen alsook de persoon in kwestie. Altijd klaar 
voor een grap en grol.  
Z'n lijden is voorbij, de persoon zal ons mtb'ers bij blijven Respect Geert en Familie 

 

Door Superfan  2011-10-24 09:57:36 

Geert, we gaan u verschrikkelijk missen, elk van ons op zijn manier.  
Uw alom gekende grappen en grollen, uw bijdrages aan het forum, uw blog waar je zo sappig 
jundere verhalen neerpende, maar vooral U als mens. 
Mijn deelneming gaat uit naar Mieke, Josephin en Domin. Veel moed en sterkte… 
Ik ben vereerd dat ik u “mijn vriend” mocht noemen. 
 
Het ga je goed, daar waar je nu ook mag zijn…. 

 

Door deschrevel henk   2011-10-24 09:54:41 

bedankt geert voor de vele mooie zondagen in la douce , we zullen je missen . 

 

Door klavertje6  2011-10-24 08:31:30 

Ik heb je slechts 1 maal ontmoet, Moustache, maar toch heb je een blijvende indruk nagelaten. 
Mijn deelneming aan de familie. 

Door Herder Alex² via mountainbike.be  2011-10-26 10:07:48 

Véél te vroeg van ons heengegaan. Ik ben er niet goed van. Ik heb Moustache leren kennen op 
een rit in het Brugse en volgde het wel en wee van de forumbikers via zijn blog. Mijn innige 
deelneming aan al de familieleden en zijn vrienden. 
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Door Vintage via mountainbike.be  2011-10-26 10:07:03 

Innige deelneming! Sterkte aan familie en vrienden! 

 

Door el gordo via mountainbike.be  2011-10-26 10:06:32 

sterkte aan de familie en kennissen 

 

Door darrigade via mountainbike.be  2011-10-26 10:05:06 

Mijn deelneming. Ik kende hem niet persoonlijk maar ik heb steeds met veel plezier zijn 
bijdragen op het forum gelezen. 

 

Door Tignon André (via mail)  2011-10-26 09:47:01 

Chers amis du Forumbikers, 
 
Le message me bouleverse! 
J'adorais la vaillance, l'humour, le sens des responsabilités et la cordialité de Geert Hinnaert que 
j'appelais volontiers "Voorzitter" et "Moustache". 
Et je crois qu'il avait aussi de la sympathie à mon égard. 
C'était toujours une chance pour moi que de faire une photo de votre groupe au départ d'une 
randonnée VTT en France et encore plus en cours du chemin. 
Un décès à 53 ans, c'est aussi cruel qu'injuste! 
 
Merci de transmettre mes condoléances aussi sincères qu'attristées à sa famille et à ses amis. Et 
particulièrement aux ForumBikers.  
 
Dès aujourd'hui, je vais chercher dans mes archives quelques photos de Moutache et de votre 
groupe pour annoncer, sur mon site, la ... très mauvaise nouvelle. 
 
Merci mille fois d'avoir songé à me prévenir. Je suis très ému. 

 

Door leupe henk (spiermassa)  2011-10-25 00:12:24 

geert 
 
ge zult altijd in onze harten blijven meebiken 
 
sterkte aan de familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Door rik c  2011-10-24 20:36:34 

Het mountainbiken is voor mij hoofdzakelijk een winterse - zij het vrij intensieve - bezigheid. Het 
was dan ook telkens in de donkerste periode van het jaar dat ik de President tegenkwam, die 
samen met o.a. VTT-tje, Motörbiker en andere Cowboy Peters mij de weg wees naar de 
Noordfranse MTB-tochten. Waarvoor eeuwige dank. 
Het is, aan het begin van het nieuwe winterseizoen voor mij dan ook ferm schrikken bij het horen 
van dit droevige nieuws.  
Gepaste woorden vind ik hierbij niet.  
Oprechte gevoelens van medeleven aan vrienden en familie van Geert 'Moustache'.  
't Zal moeilijk zijn om in de toekomst nog een Franse tocht te gaan rijden zonder dat gij op een 
onbewaakt moment niet es plots door het beeld zult flitsen.  
 
Veel sterkte 
 
Rik Claeys 
namens MTB-club Erika's Baaikers - Klerken 

 

Door Siegfried (Lichterveldenaere)  2011-10-24 20:02:10 

Ik heb Moustache mogen leren kennen als een warme persoonlijkheid, goedlachs, open van 
karakter en doodeerlijk. Iemand waar je zeker niet aan bedrogen kon worden. Een sociaal dier, 
graag tussen de mensen, zeker in het weekend wanneer hij op zijn bike zich kon ontspannen van 
zijn drukke job.  
 
De laatste tijd zag ik hem minder, onder meer omdat ik niet zo vaak naar Frankrijk trok, maar de 
persoonlijkheid van Moustache was me wel bijgebleven. Het was deze zomer dan ook een schok 
om te moeten horen dat zijn gezondheid zo op de proef werd gesteld tot uiteindelijk het fatale 
niet meer tegen te houden was. Ik ben dan ook blij dat ik hem door het initiatief van Motorbiker 
en vrienden nog eenmaal heb mogen zien. Lachend in die laatste stralende herfstzon...  
 
Veel sterkte bij zijn te vroege heengaan aan zijn echtgenote en kinderen, familie en beste 
vrienden! 

 

Door Delys Jürgen/MX Jorgy  2011-10-24 19:57:33 

Beste Geert, 
 
Jammer dat je ons zo vroeg hebt verlaten. 
Het was een eer je te mogen leren kennen en samen te kunnen biken. 
We hebben samen veel plezier beleefd en leute gemaakt. 
Het zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou. 
Maar toch zul je ons altijd nauw aan het hart liggen. 
Het heeft me echt deugd gedaan om je die zondag dat we de laatste keer bij je waren gelukkig 
te zien. 
 
Sterkte aan de familie en vrienden 
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Door Winnitou  2011-10-24 19:28:11 

Geert 
 
Het was een eer en genoegen om u gekend te hebben . 
Als we over de terrils zullen rijden zul jij toch altijd in ons achterhoofd blijven hangen.Je was een 
fijn mens. 
 
 
Sterkte aan de familie en vrienden 
 

Door Wollie via mountainbike.be  2011-10-26 10:21:34 

het leven is niet eerlijk , weeral niet.  
 
Sterkte aan de familie,  
 
vanwege Wouter & Sandra (aka Wollie & Sanny) 

 

Door prideandglory1891 via mountainbike.be  2011-10-26 10:20:45 

Slik!!!  
 
Het ga je goed!  
Sterkte aan familie, vrienden...  
 
Blij dat ik je toch 1 keer uit de wind heb kunnen zetten, véél te weinig ma goed..  
 
RIP 

 

Door R1ALAIN via mountainbike.be  2011-10-26 10:19:56 

Ben deze man een paar keer tegengekomen in het Franse op de ravito's.  
Zeer aimabel man en altijd plezier, ongeacht de omstandigheden.  
Ik wist niet dat hij ziek was....  
Mijn deelneming aan de familie. 

 

Door IvanIvankov via mountainbike.be  2011-10-26 10:19:23 

Ik kende hem niet persoonlijk,  
maar het is toch jammer zoiets te moeten lezen.  
 
Het ga je goed Moustache en sterkte aan familie en vrienden. 
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Door Kuba via mountainbike.be  2011-10-26 10:18:41 

was da nu??  
Had mij al afgevraagd dat het stil was rond de president maar dit is toch een slag in het gezicht  
 
Weeral een zeer aimabel man minder op deze aardkloot , t'is echt niet eerlijk verdeeld maar had 
dit beging vorig jaar al eens ervaren....  
 
 
aan zijn ganse familie en vriendenkring veel sterkte gewenst , hopelijk leert hij , waar hij nu ook 
moge zijn , ze daar ne keer goe wat MTB'en is.  
 
Verder kan ik alleen maar dit kwijt voor moustache zijn passage op ons aardbolleke , respect u 
hebt velen geïnspireerd om het leven langs de positieve kant te zien 

 

Door 2 fast 2 follow via mountainbike.be  2011-10-26 10:17:32 

Innige deelneming.  
We kwamen elkaar soms tegen in de TT in Frankrijk. Supergast en zoals reeds gezegd altijd klaar 
voor een lach, grap of grol.  
Sterkte aan de familie. 

 

Door Belle via mountainbike.be  2011-10-26 10:16:41 

We zullen je echt missen! Je was onze president, onze leider die ons wegwijs maakte in la douce 
France, onze goedlachse vriend. Sterkte aan de familie. 

 

Door Corleone via mountainbike.be  2011-10-26 10:16:10 

Sterkte!! 

 

Door QM via mountainbike.be  2011-10-26 10:15:05 

Heel veel sterkte aan familie en vrienden!  
Nooit ontmoet, doch via topic's hier al snel door dat dit een heel bijzonder persoon was... 

 

Door Speedy via mountainbike.be  2011-10-26 10:14:29 

Ken hem ook alleen van de leuke forumbijdragen, die we nu zullen missen. Veel sterkte aan 
familie en vrienden. 

 

Door pjer via mountainbike.be  2011-10-26 10:28:45 

En speciaal wil ik nog eens mijn oprechte dank betuigen aan Motorbiker.  
Zonder hem had ik Geert nooit ontmoet.  
Een drietal weken geleden heb ik dan toch de kans gekregen om een gesprekje te voeren met 
Geert. Een conversatie van pakweg 2 minuten die ons beiden deugd heeft gedaan.  
Bedankt Geert ! 
 
 

 



Door biker tino via mountainbike.be  2011-10-26 10:27:52 

juist bericht gelezen en ben er toch niet goed van  
vooral veel sterkte aan de familie  
Geert , het ga je goed ginder boven terwijl je waakt over de bende  
waarom moeten mannen zoals gij veel te vroeg vertrekken  
2 jaar geleden nog ne flinke fuif voor je 50ste verjaardag en nu dit  
tzal nooit meer tzelfde zijn zonder de moustache in ons midden 

 

Door alexbiker via mountainbike.be  2011-10-26 10:27:16 

Sterkte aan de familie. 

 

Door jodelaietie via mountainbike.be  2011-10-26 10:26:40 

President , je slaat een groot gat bij ieder die je gekend heeft.  
Rust zacht daarboven op je terril. 

 

Door matthiasdujardin via mountainbike.be  2011-10-26 10:26:06 

Innige deelneming. We zullen je missen moustache 

 

Door bushrider via mountainbike.be  2011-10-26 10:25:34 

sterkte aan de familie in deze moeilijke dagen . Hij blijft tussen ons fietsen . 

 

Door Orbeabiker via mountainbike.be  2011-10-26 10:25:01 

Geert, we zullen je missen.  
 
Sterkte aan de familie.  
 
Bart. 

 

Door Jemp via mountainbike.be  2011-10-26 10:24:16 

Heb Moustache persoonlijk niet gekend maar wel veel berichtjes van hem op het forum gelezen.  
Echt iemand die voor de MTB leefde. Hij wist precies waar het bij MTB'en om ging: genieten, 
genieten en nog eens genieten.  
Laat ons hopen dat ze ginder boven ook terrils hebben...  
Zoals Pjer vermelde op de topic van Aniche, laten we morgen met z'n allen in zijn nagedachtenis 
onze rit rijden.  
 
Mijn deelneming aan de familie en moge dit massale medeleven een steun voor hen zijn.... 
 
 
 
 
 
 
 

 



Door Bresciani via mountainbike.be  2011-10-26 10:23:43 

Beste Geert,  
 
het ga je goed daar waar je nu bent,  
spijtig dat je deze rit niet mocht winnen.  
Het was je vanharte gegund, wij zullen je missen man.  
 
Je verslagen en BLOG hebben mij aangezet om te MTB'en. Ik heb via jouw blog en bijdragen aan 
het forum, ook de betere ritten leren kennen en hierdoor ook de FORUMBIKERS. Elke keer als ik 
op stap ga met de MTB en met de forumbende ben ik je dankbaar voor de aanzet die je mij 
gegeven hebt om te MTB'en en de nieuwe vriendenkring die ik erdoor heb bijgekregen.  
 
Ik DANK je Geert en wens je het allerbeste.  
 
Aan je familie en vrienden sterkte... 

 

Door den wakkere bakker gits via mountainbike.be  2011-10-26 10:23:07 

Famillie vn Geert sterkte, We zullen z'n verhalen missen, alsook de persoon in kwestie. Altijd 
klaar voor een grap en grol.  
Z'n lijden is voorbij, de persoon zal ons mtb'ers bij blijven Respect Geert en Familie 

 

Door radicalbiker via mountainbike.be  2011-10-26 10:35:39 

Innige deelneming, sterkte aan familie en vrienden. 

 

Door MaC'Red via mountainbike.be  2011-10-26 10:35:07 

was effe verschieten als ik dit zag, ik ken Moustache ook van de topics hier op het forum maar 
het blijft verschieten als er iemand heengaat.  
Ook mijn medeleven aan familie en vrienden van Moustache. 

 

Door ratte via mountainbike.be  2011-10-26 10:34:12 

daar ben ik echt niet goed van  
ironisch genoeg stuurde ik hem vorige week een mailtje waar rijden de forumbikers.....  
mijn innige deelneming , doemme toch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Door davy via mountainbike.be  2011-10-26 10:33:02 

Oei ik las het net op Facebook vandaar dat ik hier even kom kijken.  
 
Ik wens zijn familie en naasten sterkte in deze moeilijke periode.  
 
Ik wist dat hij ziek was maar ik had niet verwacht dat het in die mate was om dit bericht al te 
lezen.  
Zeer spijtig.  
 
Hij was altijd vriendelijk en goedlachs.  
Super mens om mee in gezelschap te zijn.  
Zijn site een plaats waar ik menig keer de info uit haalde om een mooie MTB belevenis te 
ervaren.  
 
Zo zal ik hem herinneren.  
Dank dat ik je mocht kennen Moustache als ik de grens over steek zul je in mijn gedachten zijn. 

 

Door HanZi via mountainbike.be  2011-10-26 10:32:24 

Geert, we missen je nu al. Onze ritten samen zal ik nooit vergeten,met jou erbij was het altijd 
fun.  
Veel sterkte aan gans de familie en vriendenkring.  
Hans en Katrien 

 

Door Turfke via mountainbike.be  2011-10-26 10:31:29 

Veel sterkte aan de familie en vrienden van Geert.  
Ben er van overtuigd dat er 'daarboven' wel een fietske met bijhorend terilleke zal gereserveerd 
zijn voor hem.  
Respect man! 

 

Door jeroenie via mountainbike.be  2011-10-26 10:30:58 

int begin vant jaar nog es nen TT mee gereden (al was het meer schaatsen), sterkte aan familie 
en vrienden! het was een zeer aangename persoon! 

 

Door jocca via mountainbike.be  2011-10-26 10:30:22 

Het fietsen zelf ligt al een poosje achter mij, maar een glimlach komt spontaan bij mij op als ik 
denk aan de fantastische ritten die we samen in la douce en vlaanderen hebben gereden. Ik zal 
je altijd blijven herinneren als een goedlachs persoon waarvoor ik het diepste respect heb.  
Veel sterkte aan familie en vrienden. 

 

Door filiep72 via mountainbike.be  2011-10-26 10:29:51 

Bedankt Moustache voor het kameraadschap en de vele avonturen. 
 
 
 
 

 



Door de wes via mountainbike.be  2011-10-26 10:29:13 

Geert - Moustache, het ga je goed. Hopelijk is het nu gedaan met afzien.  
Sterkte aan je familie en vrienden.  
 
RIP Geert. 

 

Door Schijfrem via mountainbike.be  2011-10-26 10:43:09 

Ik ken deze man ook niet persoonlijk maar kende hem hier wel van de topics die hij hier meestal 
startte over fietstochten in zijn steek. Zag er mij een gedreven man uit, uit juiste hout gesneden 
zullen we zeggen, die tevens met hart en ziel voor zijn vrienden en sport opkwam. Respect!  
Mijn oprechte deelneming aan al zijn clubmakers, forumvrienden en familie. 

 

Door blubberduck via mountainbike.be  2011-10-26 10:42:39 

wat een pijnlijk verlies, innige deelneming en veel sterkte toegewenst aan familie & vrienden 

 

Door ezechiel via mountainbike.be  2011-10-26 10:42:07 

RIP Geert, ik heb je niet goed gekend, hoogstens een paar keer tegen gekomen op een TT, maar 
je bijdrages hier op het forum waren legendarisch.  
 
We zullen je missen, veel sterkte aan familie, vrienden en kennissen 

 

Door afdalerke via mountainbike.be  2011-10-26 10:41:25 

toen ik zaterdagnamiddag thuis kwam geloofde ik mijn ogen niet toen op facebook bericht te 
lezen kreeg van geert. ik wist wel dat hij ziek was maar dat zo vlug ging gaan had niet verwacht 
hoopte nog altijd dat weer ging goed komen met geert .we gaan je missen de zondagmorgen in 
la douche.  
het gaat je goed daar boven op je terril en weet wel dat je de zondagmorgen ga zitten kijken 
naar onze zotte stoten die je ons zelf geleerd hebt. 

 

Door Haaike via mountainbike.be  2011-10-26 10:39:27 

Heb hem niet persoonlijk gekend, maar zag hier wel regelmatig berichtjes van hem passeren en 
daardoor is ook hier wel de goesting ontstaan om in de toekomst eens in Noord-Frankrijk te gaan 
rijden (wat ik tevoren eigenlijk nooit als een optie zag).  
 
Spijtig te moeten lezen dat iemand die - dat blijkt wel uit dit topic - zoveel mensen heeft 
geïnspireerd, die sfeer kon scheppen en mensen bij elkaar brengen, er niet meer is. Ik weet niet 
wat voor ziekte het was en het doet er eigenlijk ook niet toe, maar 't is toch slikken als je ziet 
hoe jong hij nog was. Even oud als mijn vader, ik moet er niet aan denken...  
 
Veel sterkte aan zijn familie, vrienden en de forumbende! 
 
 
 
 

 



Door flip de flipper via mountainbike.be  2011-10-26 10:38:24 

Sterkte voor de familie.Moustache, we zullen je missen,R.I.P. beste vriend! 

 

Door Fritsie via mountainbike.be  2011-10-26 10:37:55 

Geert, vandaag reden we in La Douce, in de terrilstreek die je zo nauw aan het hart lag en die je 
kende als geen ander. Onze gedachten waren bij jou en dat zal dikwijls zo zijn. Mooie 
herinneringen wellen op en zullen nooit verdwijnen.  
 
Geert, we zullen je gulle lach, je fratsen, je betrokkenheid, je vriendschap...kortom alles wat je 
als mens zo boeiend maakte enorm missen.  
 
Veel sterkte aan de familie en vrienden,  
Lieven 

 

Door Yalta-cruiser via mountainbike.be  2011-10-26 10:37:13 

Innige deelneming en sterkte aan alle nabestaanden. 

 

Door freelander1 via mountainbike.be  2011-10-26 10:36:42 

veel sterkte aan de familie en vrienden 

 

Door Steven2 via mountainbike.be  2011-10-26 10:36:13 

geert, vaak zijn we elkaar tegengekomen op een singletrack op of rond een terril of na de tocht 
genietend van een drankje en een halve baguette  
soms zeiden we gewoon hallo, soms maakten we een praatje over hoe mooi de rit was geweest 
en raadpleegde ik je expertise over de komende rit die de moeite was in frankrijk  
geert, we gaan je missen en onze gedachten gaan nog vaak bij u zijn tijdens een tochtje dat we 
dankzij u hebben leren kennen  
mijn oprechte deelneming aan de familie en vrienden van geert 

 

Door black levi via mountainbike.be  2011-10-26 11:02:34 

Hoewel ik Geert niet echt gekend heb, zit ik hier toch met een flinke krop in mijn keel.Na al 
hetgene ik hierboven gelezen heb is de enige conclusie dat er nen echten mountainbiker met een 
groot hart heen gegaan is.  
Veel sterkte aan zijn naasten en vrienden. 

 

Door ka.dee via mountainbike.be  2011-10-26 11:01:59 

Sterke aan de familie.... 
 
 
 
 
 
 

 



Door tloperke via mountainbike.be  2011-10-26 11:01:33 

Geert, Moustache, een stadsgenoot, kwamen we bijna ieder weekend wel eens tegen. Een paar 
keer samen gereden en altijd leute verzekerd. Onze laatste rit samen was de Cassel Trophy in 
april. Samen genoten we aan de aankomst van een boisson et pain. Je was een toffe gast, Geert. 
De MTB-wereld en vooral de forumbikers zullen je hard missen!  
 
Mieke, Domin, Josephine en familie, mijn innige deelneming en veel sterkte gewenst. 

 

Door lucvdb via mountainbike.be  2011-10-26 10:59:55 

Door het lezen van het wekelijks verslag op zijn blog heb ik mij uiteindelijk ook eens gewaagd 
aan een franse toertocht. De eerste keer kende ik niemand van de forumbikers maar naast 1 
iemand kon je echt niet kijken. Onmiddellijk kon je zien wie de gangmaker van de groep was, wie 
de bende annimeerde en motiveerde. Hij stelde me direct op mijn gemak : we gaan het rustig 
aan doen vandaag, geen zotte kuren... Maar eenmaal op de bike was er geen houden meer aan, 
vooral dan bij het afdalen...  
 
Bij het (ook te vroege) heengaan van mijn pa zei er iemand :  
troost je de besten moet eerst gaan...  
Dikke zever vond ik dat.  
Vandaag kan ik alleen maar zeggen :  
de besten gaan inderdaad het eerst...  
 
Bedankt Geert voor wie je was.  
Je hebt mijn leven in ieder geval wat mooier gemaakt. 

 

Door Dr.Gonzo via mountainbike.be  2011-10-26 10:59:10 

Zo zot man, ben er niet goed van... 

 

Door luckyluc via mountainbike.be  2011-10-26 10:46:16 

Adieu Geert,  
Wat ben ik blij je gekend te hebben, het is niet eerlijk dat een prachtig mens als U zo vroeg van 
ons heen moet gaan.  
Mijn oprechte deelneming en veel sterkte aan familie en vrienden. 

 

Door Steven vd Eynde via mountainbike.be  2011-10-26 10:45:42 

RIP Geert!!!!!  
 
Keep on bikin' on the tracks high in the sky!!!  
 
Steven & Kathy 

 

Door madrista666 via mountainbike.be  2011-10-26 10:44:57 

Sterkte aan iedereen die hem kende!!! 
 
 

 



Door BoXeR via mountainbike.be  2011-10-26 10:44:22 

sterkte aan familie en vrienden 

 

Door Streets via mountainbike.be  2011-10-26 10:43:49 

amai effe veschieten  
 
Moustache had nog een Bleke Affligem tegoed van mij.  
2 jaar geleden heeft hij mij geholpen op de Pyramidal/fr. met een co2 bommetje om m'n band te 
herstellen.  
Vanuit Straf In Bergaf in Opwijk mochtten we toen de groep van moustache vervoegen, (wij 
hadden onze tent niet mee)  
 
Het was toen een leuke boel.  
 
sterkte aan iedereen die hem nu al mist.  
 
Streets 

 

Door Slick via mountainbike.be  2011-10-26 15:53:11 

Wow, dit is toch verschieten.  
Geert verschillende keren tegengekomen in Kemmel, Cassel, Kluisbergen en andere TT-en. 
Persoonlijke kende ik hem niet, maar was toch telkens lachen en leute maken als ik hem 
ontmoete, ..... ik ben er niet goed van.  
 
Veel sterkte aan de familie en vrienden 

 

Door Herder Scubaluc via mountainbike.be  2011-10-26 15:52:26 

Vaarwel Moustache.  
 
Als er iemand is die ik nooit zal vergeten, dan ben jij het wel. Bedankt voor de fijne tijden die we 
mogen beleven hebben met jou.  
 
Het ga je goed waar je ook bent. 

 

Door gremlins via vtt5962.com  2011-10-26 11:10:17 

Quelle triste nouvelle et quelle putain de saloperie ce crabe. Mes condoléances à sa famille et à 
ses amis. 

 

Door matthieu59 via vtt5962.com  2011-10-26 11:09:41 

Bien que je ne le connaissais que de vue, ça fait bizard d'apprendre ça, reconnaissable parmi 
nous tous, ne plus le voir fera un vide même si j'ai abandonné le milieu de la rando au profit de 
la course, courage et sincère condoléance à la famille et aux proches de moustache. 
 
 

 



Door darkreal via vtt5962.com  2011-10-26 11:08:56 

Une bien triste nouvelle... Je ne le savais pas malade, il est parti si vite! Beaucoup de courage à 
sa famille et ses proches, ainsi qu'à la team désormais orpheline des Forumbikers... 

 

Door joystick via vtt5962.com  2011-10-26 11:08:22 

Mes plus vives condoléances !! 
J'ai croisé Moustache à plusieurs reprises, un homme de Fair-Play exemplaire ! 
Je lui rendrai hommage en mettant un linceul noir dimanche et j'invite l'ensemble de la 
communauté vttiste à faire de même! 

 

Door 103 sp via vtt5962.com  2011-10-26 11:07:34 

sincères condoléances à sa famille et aux membres de votre groupe 

 

Door xaxazaza via vtt5962.com  2011-10-26 11:06:59 

bien triste nouvelle, une figure toujours souriante que l'on croisait régulièrement sur les randos. 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches 

 

Door kenp-ed via vtt5962.com  2011-10-26 11:06:26 

sincère condoleance a la famille de monsieur "moustache " et au Forumbiker 

 

Door wattie via mountainbike.be  2011-10-26 11:02:59 

Moustache was de eerste (en zo goed als enigste) mens van op het forum waar ik een gezicht op 
kon plakken, natuurlijk dank zij zijn moustache .  
 
Ik heb hem slecht één maal gezien, vorig jaar op de coga vtt, in de streek van Leerne, Beignée, 
... waar hij ook graag ging biken, maar heb toen te lang getwijfeld om eens een klapke met hem 
te doen net voor ze naar huis vertrokken . Spijtig genoeg zal het er nu nooit meer van komen.  
 
Misschien dat we mekaar nog eens in een volgend leven tegen komen. 

 

Door caribou via vtt5962.com  2011-10-27 11:16:02 

Une pensée des "Caribous" 
 
Good bye Mister Président... 

 

Door Mask via mountainbike.be  2011-10-26 22:01:51 

Was mij inderdaad ook opgevallen dat het zo stil werd over de gezapige commentaren van 
Moustache. Herinner mij nog levendig de start van de toertocht in Snellegem begin januari. 
Kreeg het al rap warm van zijn goedlachse verschijning in dat koud weer. Hij was een grote 
meneer die terecht op een enorme sympathie kon rekenen. Het ga je goed beste Moustache, 
daar aan de overkant.....  
 
Mijn medeleven met de familie 



Door heuveltje via mountainbike.be  2011-10-26 22:00:52 

Vaarwel Moustache  
bedankt voor de info noord franse vtt's,en verslagjes  
ga je goed hierboven,neem je mtb maar mee  
 
verdikke,het beste. 

 

Door slappetieze2 via mountainbike.be  2011-10-26 22:00:14 

Innige deelneming vanwege de TEGENTERTERS en veel sterkte aan de nabestaanden . We 
weten allemaal hoe hard het is om een dierbaar persoon te moeten verliezen maar ik ben der 
zeker van dat "MOUSTACHE" hierboven ons allemaal in het oog zal houden 

 

Door DaVinci via mountainbike.be  2011-10-26 21:59:02 

mijn innige deelneming en veel sterkte aan de familie en vrienden.  
Doet een mens toch wel eens stilstaan 

 

Door veeteeteetje  2011-10-26 19:38:26 

Moustache,vriend,.... 
Ik zal je altijd herinneren als een opgewekt en goedlachse persoonlijkheid.Overal waar we waren 
was jij de eerste om een mens te doen lachen.Je laat bij mij een grote leemte achter...... 
 
Het ga je goed,prez..... 

 

Door brokkerieder  2011-10-26 17:13:13 

zondag nog in de terriltocht van Aniche ons afgevraagd 
hoe het kwam dat moustache en de forumbikers niet aanwezig waren. 
Veel sterkte aan zijn familie en vele vrienden . 

 

Door El Baelos via mountainbike.be  2011-10-26 15:55:38 

Het ga je goed, Moustache.  
Sterkte aan de nabestaanden. 

 

Door S-Biker Gino via mountainbike.be  2011-10-26 15:54:50 

Moustache leerde ons dat terrils de ideale all weather ondergrond was en dus in ieder seizoen 
goed biken is op de zwarte ondergrond...  
We gaan zijn grappen en grollen voorgoed moeten missen, vorige zondag ben ik nog langs wat 
wij de genotsberg noemen gereden, ik kon zijn stem daar nog zachtjes horen grollen, gaf een 
speciaal sfeer op die zonnige namiddag ... in ons hoofd zal hij blijven meerijden !  
 
Goeie laatste rit Geert naar die onbekende bestemming 
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Door Nonkel T via mountainbike.be  2011-10-26 15:53:49 

De schaarse keren dat we elkaar tegegekomen zijn, waren altijd goed voor een pak 
leute,...Schitterende mens  
Veel sterkte voor de familie en ik hoop dat ze in deze topic veel steun en troost vinden in de 
oprechte woorden van de medebikers.  
Meneer de President, slaap zacht. 

 

oor seb59 via vtt5962.com  2011-10-28 17:48:23 

Bien triste nouvelle... mes condoléances à sa famille, proches et amis du VTT. 
Je l'ai souvent croisé sur les randos, parfois quand je tenais un ravito, c'était une figure du VTT 
belge! 

 

Door amandine via vtt5962.com  2011-10-28 17:47:42 

Sincères condoléances 

 

Door philippe62 via vtt5962.com  2011-10-28 17:47:06 

condoléances à sa famille et à ses proches... 

 

Door Marge  2011-10-28 13:52:31 

Veel hebben we niet samen gereden, af en toe een frigoritje. Je blog volgde ik des te meer. Een 
schat aan informatie, doorspekt met de nodige dosis humor. 
"Moustache" een begrip bij de mountainbikers. 
Meer nog dan die knefel tussen neus en lippen, herinner ik me die eeuwige glimlach. 
 
Waar je ook bent, verken daar het terrein maar eens grondig. 
 
Mijn medeleven aan de familie alsook aan alle forumbikers die Geert zeer goed kenden. 

 

Door kommil foo via mountainbike.be  2011-10-27 20:31:55 

Toen ik dit slecht nieuws vernam van onze voorzitter kreeg ik een rilling over me heen .  
Daar zijn geen woorden voor ,ne mens die altijd lachte ons zo vroeg moeten verlaten .  
Geert het ga je goed daarboven.  
Veel sterkte aan de familie. 

 

Door vtt5962 via vtt5962.com  2011-10-27 19:09:02 

Une bien triste nouvelle, sincères condoléances à sa famille et aux membres de sont association. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Door Sliekske  2011-10-27 16:03:02 

Beste Geert "Moustache" 
Geluk en verdriet liggen dicht bij elkaar. 
De herinneringen aan alle capriolen die we samen hebben beleefd zal ik voor altijd koesteren. 
Een afscheid is het niet, een tot binnenkort des te meer. 
Ooit zullen we samen wederom de Tetjes dwingen. 
Belofte maakt schuld. 
Sterkte aan iedereen die Geert diep in zijn hart draagt. 

 

Door Metalbiker via mountainbike.be  2011-10-27 13:56:53 

Moustache, het ga je goed ...  
 
Je was een voorbeeld voor de MTB wereld en de beleving errond. Velen hebben daar gelukkig 
kunnen van meegenieten. Dank voor de kritische noten en de bijdrage aan de MTB kriebels.  
 
Sterkte aan de familie en dicht MTB- vrienden! 

 

Door Gigi  2011-10-27 12:40:06 

Ook de Tetters uit Torhout dragen de leuke herinneringen aan Moustache met zich mee. Heel 
veel contact hebben we nooit gehad, maar we weten wel dat Moustache een hele warme kerel 
was met respect voor ieders kunnen op de fiets. 
Hij vond het zelfs niet te min om een bende "boanejeanetten" als ons af en toe in de Forum-trein 
te dulden. 
Merci Geert voor de leuke fietsmomenten. 
Het ga je ginder goed. 
 
Gigi (Tetters Torhout) 

 

Door Rolling Stone  2011-10-27 12:07:47 

Innige deelneming,ik zag je het laatst een 3-tal weken geleden en dat zal me altijd bijblijven.Een 
traan,een lach maar vooral die knuffel,Bedankt Moustache. 

 

Door vttchris via vtt5962.com  2011-10-28 17:55:26 

Bonjour, 
Je ne le connaissais pas mais ça devait être quelqu'un de très gentil et fair-play ! étant dans le 
milieu du vtt nous perdons un de nos amis, cela me touche particulièrement... j'adresse toutes 
mes condoléances à sa famille et ses proches. R.I.P. Moustache. Chris 

 

Door delabjma via vtt5962.com  2011-10-28 17:54:50 

Le Club des Renards des Sables de Flines les Raches s'associe a votre peine et présentent ses 
sincères condoleances a toutes sa famille et ses amis 
le président des Renards 
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Door vttmontagnard via vtt5962.com  2011-10-28 17:54:18 

Sincères condoléances à sa famille et ses amis. 

 

Door lolo62 via vtt5962.com  2011-10-28 17:53:47 

Sincères condoléances 

 

Door ericdelecroix via vtt5962.com  2011-10-28 17:53:10 

Sincères condoléances , bon courage a la famille 
 
eric delecroix 
Club C.C.VTT Escaudain 

 

Door polnar via vtt5962.com  2011-10-28 17:52:30 

Salut Moustache 
 
Courage à sa famille et tous ses proches. 

 

Door jm via vtt5962.com  2011-10-28 17:52:00 

sincères condoléances.  
jm 
lys vtt erquinghem-lys 

 

Door sergio via vtt5962.com  2011-10-28 17:51:26 

Suis de tout coeur avec la famille et le club 

 

Door michael via vtt5962.com  2011-10-28 17:50:06 

Sincères condoléances . Courage a la famille . Très beau reportage photo qui a était réalise. Au 
revoir . 

 

Door poussmouss via vtt5962.com  2011-10-28 17:49:04 

Il est toujours triste d'apprendre ce genre de nouvelle que l'on connaisse la personne ou non, 
qu'il repose en paix, mes condoléances à sa famille 

 

Door vttalain59 via vtt5962.com  2011-10-29 18:54:48 

Bonjour, 
 
Je ne le connaissais pas mais j'adresse toutes mes condoléances  
à la famille et aux membres de son club 
 
 

 



Door cg08 via vtt5962.com  2011-10-29 18:53:30 

sinceres condoleances du vtt beuvry 

 

Door clarencevtt via vtt5962.com  2011-10-29 18:51:58 

Cette nouvelle rend bien triste tous ceux qui le connaissait, de près ou de loin! 
Tout le club de CLARENCE VTT présente à toute sa famille et ses amis ses condoléances les plus 
sincères. 

 

Door KRISS via vtt5962.com  2011-10-29 18:51:01 

Les Écureuils VTT de Boulogne sur mer s'associent à la douleur des proches de Moustache. Qu'il 
repose en paix. 

 

Door Manza via mountainbike.be  2011-10-29 18:48:47 

Innige deelneming.  
 
Veel sterkte aan de familie en vrienden.  
 
Heb hem slechts een paar keer ontmoet, maar als hij er was ... dan wist je het ook.  
 
Manza 

 

Door popierke via mountainbike.be  2011-10-29 18:47:36 

Vandaag was ik aan het pijlen voor onze toertocht van de bikedevils.  
Een forumbiker was al de rit aan het volgen en stopte voor een klapke .Daarbij kwam het 
heengaan van Moustache ter sprake.  
Ongeloof en koude rillingen gingen door mij .Moustache was ook een van de vaste klanten op 
onze rit en zorgde steevast voor een mooi verslag op zijn blog.Een van zijn verslagen hebben wij 
nog gebruikt op onze website.  
Bij deze wens ik en in naam van onze club de familie en zijn naasten veel sterkte. 

 

Door de snelle jongens  2011-10-28 20:12:50 

Innige deelneming van de snelle jongens, Krist en Krist 
We verliezen een grote heer in de Mountenbike wereld 
Sterkte voor de familie 

 

Door fredultra via vtt5962.com  2011-10-28 17:59:55 

sinceres condoléances des ultras vtt mericourt . 

 

Door prezz guarbecque vtt via vtt5962.com  2011-10-28 17:59:19 

Au Nom du club de Guarbecque VTT nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille 
de "Moustache" et aux membres de son club de VTT. 
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Door logales via vtt5962.com  2011-10-28 17:55:57 

Condoléances à la famille . 

 

Door Pia Dejonckheere  2011-11-20 11:01:15 

achterover geslagen. ooit waren we studiegenoten, beter nog kaffeegangers in Kortrijk 'na ons 
uren' in IPSOC. Heel zelden nog terug gezien, maar af en toe uitgaan in Izegem, ja .. hij bleef als 
altijd zijn eigenste zelven. 
Oei man, zo kort geleefd 
sterkte aan de familie.. een schiiterend mens !! 

 

Door nico & veerle & heidi  2011-11-03 13:32:03 

Om stil van te worden, zopas het zeer triestige nieuws vernomen. Compleet zijn we van de 
kaart.... 
HET WAS EEN ONGELOOFLIJKE SCHITTERENDE MENS, ...ne echte PRESIDENT ! 
Bij deze heel veel steun aan de familie , en alle vrienden ,forumbikers ... 
 
blij da we af en toe op de franse paden samen hebben kunnen genieten ! 

 

Door cabuse via vtt5962.com  2011-10-31 18:36:34 

Bonjour 
sincères condoléances. 

 

Door nico62 via vtt5962.com  2011-10-31 18:35:56 

toute mes condoléance a la famille a ces amis et a sont club 

 

Door aos phil via vtt5962.com  2011-10-31 18:35:06 

Repose en paix moustache le club de Sallaumines n'oublira jamais ton sourire. 
Cincères condoléances à la famille aux proches. 

 

Door manu palot via vtt5962.com  2011-10-31 18:34:20 

Nous sommes profondément émus par le décès d'une personne qui partageait la même passion 
que nous.Dans cette difficile épreuve, nous vous assurons de notre amitié et témoignons nos 
sincères condoléances à la famille.Devant ce douloureux coup du sort nous souhaitons beaucoup 
de courage à ces amis du club vtt . 
Club VTT les Palots d' Angres. 

 

Door frawiwi  2011-10-31 18:31:53 

op de chouffetocht het slechte nieuws vernomen, enkele vrienden - bikers reden met een 
namaak snor de rit, mooi gebaar en knipoog naar Geert . We zullen je missen, maar met de 
glimlach blijven herrinneren  
RIP 
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Door Foxy via mountainbike.be  2011-10-31 18:31:12 

Ik lees dit veel te laat en had dit uiteraard liever niet moeten lezen, maar het is jammer dat zo'n 
sympathieke persoonlijkheid veel te vroeg van ons heen is gegaan.  
Het ga je goed, Geert. Veel sterkte ook aan familie, vrienden, ... 

 

Door jägermeister via mountainbike.be  2011-10-30 18:02:34 

Moustache,  
 
Slechts éénmaal kreeg ik de gelegenheid en dit op 15 nov 2009 in Noyelles-sous-Lens samen met 
Erika's Baaikers Rik C., Henkieboy, 't Klimmerke en Robbie in jouw wielspoor te rijden. Toen ging 
je voor de prijs van de grootste club aanwezig ( de forumbikers ) en het was je verdorie nog 
gelukt ook . Je pronkte die dag met je nieuwe trui 'PRESIDENT FORUMBIKERS' en dat was je. 
Later kon ik je nog ontmoeten in Snellegem en Middelkerke. 
Zelf heb ik een broer verloren die gestorven is op dertig-jarige leeftijd aan deze ziekte.  
 
Onze innige deelneming aan familie en vrienden.  
 
Geert T.(Jägermeister), Cindy B.(Lady Jägermeister) en Lara 

 

Door stafke via mountainbike.be  2011-10-29 20:24:17 

man toch..............Moustache  
 
deze avond de weekbode aan het doorbladeren,en plots je foto en je overlijdensbericht...........  
Een bonk op mijn hart en tranen in de ogen,veel te vroeg van ons heen gegaan.  
 
Aan de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke periode  
 
we voelen met jullie mee. 

 


