MTB toertocht zondag 2 september 2018
Geschreven door Defort Christophe

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook in 2018 een MTB-Toertocht, over een zeer mooi,
heuvelachtig parcours door Vlaams- en Waals-Brabant, een echte aanrader voor wie houdt van
mountainbiken in een mooie natuur met af en toe enkele stevige hellingen en technische
passages.
Dit jaar zal de toertocht doorgaan op zondag 2 september 2018. Noteer deze datum alvast in
jullie agenda!
Alle afstanden
zijn bewegwijzerd. Je kan individueel of in groepjes vertrekken
tussen 7u30 en 10u30 (tocht van 65 km vertrekken tot 10u00)
.
Het parcours 65 km is vernieuwd!!
Vertrek en aankomst aan de sporthal, Milsestraat in Haasrode. We voorzien uitgebreide en
verzorgde
bevoorradingen, hu
lpposten onderweg
,een
bewaakte fietsenstalling
,
doucheruimtes
(apart voor dames) en een
bike-wash
. In geval van nood zorgen wij voor repatriëring.
Parcours 1: ongeveer 18 km, familietocht, kan met de kids gereden worden
Parcours 2 : ongeveer 30 km, kan door iedereen gereden worden, 1 bevoorrading
Parcours 3 : ongeveer 45 km, heuvelachtig, al wat meer voor de geoefende bikers, 2
bevoorradingen
Parcours 4 : ongeveer 55 km, voor de doorbijters (ongeveer 800 hoogtemeters)! 2
bevoorradingen
Parcours 5 : ongeveer 65 km, zelfde parcours als de 55 km, maar met extra zware lus
(ongeveer 950 hoogtemeters)! 2 bevoorradingen
Praktische gegevens :
Vertrek en aankomst aan de Sporthal in Haasrode
Haasrode is gemakkelijk bereikbaar via E40 Brussel-Luik, afrit Haasrode-Blanden. De Sporthal
bevindt zich vlakbij de kerk van Haasrode. Volg de aanduidingen Volleybal of MTB. Kostprijs:
Parcours 1, 2 en 3
: 3 euro met licentie, 5,00 euro zonder licentie
Parcours 4 en 5
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: 4 euro met licentie, 6 euro zonder licentie
kids tot 12 jaar:
gratis mits vergezeld van een betalende
MTBiker
Meer info bij yves.boghe@skynet.be
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