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Met korting actief eropuit met je vereniging naar fietsland
Nederland ?

Profiteer van de samenwerking tussen de

Iedereen die geen gebruik wil maken van dit

Stayokay biedt overnachting en activiteiten in één.

overnachtingen wil boeken krijgt 10 % korting op

hebben een gezellige sfeer en zijn van alle

waterhostels.

Wielerbond Vlaanderen en Stayokay !

arrangement, maar online één of meer losse

De 27 hostels liggen in een mooie omgeving,

het reguliere tarief in de groene en kust en

gemakken voorzien. Voor welk hostel je ook kiest,
service en gastvrijheid staan voorop. Veel locaties

Vul bij het maken van een reservering op de

fietsenstalling, goede fietsroutes en de

Wiebo-2013

Stayokay overnacht je in meerpersoonskamers

De korting is geldig in alle groene en kust en water

van Stayokay bieden een afgesloten

mogelijkheid tot afspuiten van je fiets. Bij

boekingspagina van Stayokay je actiecode in:

met eigen douche en toilet.

hostels van 1 juni t/m 31 december 2013.

wielerarrangement, waardoor je zo’n 20 %

Boekingen voor de arrangementen via Stayokay

Je kunt gebruik maken van een speciaal

goedkoper uit bent!

Booking Office, 0031 20 6392929,

Prijs per persoon vanaf € 60 *. Inbegrepen : 2 x

Overige reserveringen online via

overnachting, 2 x ontbijt, 2 x lunchpakket, 1 x
BBQ (in de winter stamppot buffet).

*minimaal 10 personen, geldig in alle Stayokay hostels m.u.v.
de grote steden, het tarief wisselt per periode, op te vragen bij
het Booking Office. Vermeld altijd de actiecode Wielerbond
Vlaanderen

bookingoffice@stayokay.com
www.stayokay.com.

Graag tot ziens bij Stayokay!
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Bioracer biedt de recreatieve leden van Wielerbond
Vlaanderen mooie voordelen aan!
Voordelen voor toeristenclubs!

Een bedrijfskledingpakket bestaat uit een trui

kledingleverancier Bioracer. Wanneer je bij

broek en een lange broek gepersonaliseerd met

Wielerbond Vlaanderen werkt samen met

Bioracer aantoont dat je club lid is bij Wielerbond

Vlaanderen en dat je via ons bij hen terecht kwam,
verkrijg je op basis van de grootte van je club een

mooi extraatje wanneer je bij hen je wielerkleding

korte mouw, een trui lange mouw, een korte
het logo en ontwerp van het bedrijf.
Bij aankoop van 10 pakketten:


aankoopt.



• Clubs tot 10 leden: elke renner krijgt gratis een



gratis paar kousen en handschoenen.

• Clubs van 50 tot 100 leden: elke renner krijgt
een gratis paar kousen, handschoenen en
armstukken.

Contacteer de vertegenwoordiger in je regio voor
meer informatie via onderstaande link.
(http://www.bioracer.com/en/find-

us/representatives).

Voordelen voor bedrijven!

Ook voor bedrijfsleiders die hun bedrijf wat meer

in het straatbeeld willen, biedt een samenwerking
met Wielerbond Vlaanderen voordelen.

Bij aankoop van 20 tot 50 pakketten: Bij
elk pakket een gratis paar kousen en
handschoenen

• Clubs van 10 tot 20 leden: elke renner krijgt een
• Clubs van 20 tot 50 leden: elke renner krijgt een

Bij aankoop van 10 tot 20 pakketten: Bij

elk pakket een gratis paar handschoenen.

extra paar kousen.

gratis paar handschoenen.

Bij elk pakket een extra paar kousen



Bij aankoop van 50 tot 100 pakketten: Bij
elk pakket een gratis paar kousen,
handschoenen en armstukken.

Contacteer de vertegenwoordiger in je regio voor
meer informatie via onderstaande link.
(http://www.bioracer.com/en/findus/representatives).

Voordelen voor de starters!

Voor wielervrienden die er elk weekend samen op
uit trekken, maar nog niet echt tot een

toeristenclub behoren, bieden Wielerbond

Vlaanderen en Bioracer een goedkoper alternatief
om toch met een uniforme kleding de weg op te
kunnen. Voor hen is er immers de mogelijkheid
fietskleding te bestellen in een design van

Wanneer je bedrijfskleding bij onze partner

Bioracer en Wielerbond Vlaanderen en dit

Wierbond Vlaanderen even meegeeft, zal Bioracer

met eigen kleurkeuzes. Contacteer de

Bioracer laat aanmaken en je connectie met

je een voordeel aanbieden op basis van het aantal

bedrijfskledingpakketten dat je bestelt.

gepersonaliseerd met een 2-tal eigen sponsors en
vertegenwoordiger in je regio voor meer
informatie via onderstaande link.

(http://www.bioracer.com/en/findus/representatives).
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Start to Mountainb!ke – aanbod voor clubs
Via een een GRATIS pakket START TO
MOUNTAINBIKE willen we samen met Bloso onze
clubs een unieke kans bieden om hun leden kennis
te laten maken met MTB.

DOELGROEP

Het project ’Start to mountainbike’ start in het
najaar van 2013. Wil je hier als club aan
deelnemen? Stel je dan kandidaat via de Blosowebsite:
http://www.bloso.be/sportpromotie/Mountainbike
routesSite/StartToMountainbike/Organisator/Page
s/Organisator.aspx.

HET START-TO-MOUNTAINB!KEPAKKET

Start to mountainb!ke is een project van Bloso, in
samenwerking met de erkende Vlaamse
wielerfederaties en de Vlaamse wielerscholen.
Dit initiatieproject wil de mountainbikesport
promoten en meer in het bijzonder de permanente
mountainbikeroutes en mountainbikenetwerken.
Start to mountainb!ke start in het najaar van 2013.
Clubs, gemeentelijke sportdiensten en organisaties
die zich engageren voor dit project, krijgen een
gratis ondersteuningspakket van Bloso. Ook reeds
bestaande initiatieven die in dit concept passen,
kunnen worden ondersteund of uitgebreid.

De beginnende mountainbiker, zonder of met
beperkte ervaring. Ook gezinnen zijn welkom.

Dag 1
- De fiets: MTB technische aspecten, positie op de
fiets, pedalen, zadelhoogte, stuurremmen, banden
en basis onderhoud, banden vervangen,
kettingproblemen,...
- Basistechnieken: remmen en schakelen, surplace
en evenwicht, van ’voor- en achterwiel opheffen’
tot ’Bunny Hop’
Dag 2
- Basistechnieken: bochten nemen, remmen,
kijken en sturen, balans-gewichtsverdeling,
bochten nemen
Dag 3
- Basistechnieken in MTB situaties: klimmen en
afdalen, parcours i.f.v. deze te oefenen technieken
- Klimmen en afdalen: positie op de fiets,
schakelen, hindernissen
Dag 4
- Combinatie van geleerde technieken: in een
tochtsituatie de geleerde technieken leren
toepassen en vervangen en wisselen van band
Dag 5
- Toertocht als afsluiter van de cursus.
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Vier dagen fietsen door enkele van de mooiste

neuromotorische (bewegings)problemen. Prof. Dr.

als een echte wielerprof. Dit in een stimulerende

UZ Leuven - Campus Pellenberg leidt, is alvast

stukjes van ons land,z professioneel begeleid

omgeving van ex-wielrenners, ondernemers en

enthousiaste fietstoeristen én dat alles voor het

goede doel. Dat is wat Jan Van Nueten en Jeroen
Lerouge aanbieden in hun Wielertour van 28 tot
31 augustus. Jan Van Nueten verdedigde als

wielerprof de kleuren van Willem II Gazelle. Hij

fietste samen met klinkende namen als Rik Van

Guy Molenaers, die het onderzoekscentrum van het
verheugd over de steun die hij uit sportieve hoek
krijgt. De deelnemers van de 2de Wielertour

verzamelen op dinsdag 27 augustus in Antwerpen.
Daar start ’s anderendaags de ronde. Het parcours
leidt door het groene Limburg naar de pittige

Ardense heuvels en het glooiende Brabant. Het

peloton rijdt in gestrekte draf. Het tempo ligt in het

Looy, Eddy Merckx, Ward Sels, Peter Post en Rinus

bereik van elke getrainde wielertoerist. De maximum

-daagse Wielertour door België voor geoefende

fietsers. De individuele deelnameprijs bedraagt 695

Wagtmans. Vorig jaar organiseerde hij zijn eerste 4

wielertoeristen. Alle deelnemers waren bijzonder
enthousiast. Niet in het minst de fietsende

ondernemer Jeroen Lerouge, die dit jaar mee zijn
schouders onder het evenement zet.

Gezien het succes van de voorbije editie,

organiseren ze straks een tweede, gelijkaardig,

fietsevenement. Met als peter niemand minder dan
Tom Boonen en als meter paralympisch atlete en
sportvrouw van het jaar Marieke Vervoort.

100 deelnemers rijden in teams van een vijftal

euro all-in. Dat betekent vier overnachtingen met
stevig ontbijt in comfortabele hotels, lunch en

bevoorrading onderweg, fiets- en vrijetijdskledij,
begeleiding door motards, en bijstand van een

ambulance, dokters, masseurs, fietsherstellers,
sportdirecteurs en een bezemwagen. Op een
feestelijke slotavond wordt de cheque, in

het gezelschap van alle deelnemers, uitgereikt aan
het goede doel. Zoals vorig jaar al bleek, is deze
fietsvierdaagse een uitstekend evenement voor
netwerking en teambuilding.

Marieke Vervoort

“Move to Improve” vonden Jan, Jeroen en hun

erevoorzitter Jos Vervoort, hét goede doel om
al fietsend te steunen. “Move to improve” is een
ondersteuningsfonds voor kinderen met

De heer TOM BOONEN & Mevrouw MARIEKE VERVOORT,
wel door alle sportliefhebbers gekend,
hebben het peter- & meterschap van de 4-Daagse ter
harte genomen en gaan deze organisatie volkomen
steunen.
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Meet jezelf met wielerkampioenen
Toerisme Oost-Vlaanderen lanceert

tijdsregistratie op Ronde van Vlaanderen traject.
Wie houdt van koersen, heeft er een attractie bij
in Vlaanderens Mooiste landschap, de Vlaamse
Ardennen. Op vier beruchte passages van de
Ronde van Vlaanderen installeerde Toerisme

Oost-Vlaanderen in het kader van 100 jaar Ronde

een online tijdregistratie waarmee je uw sportieve
prestaties kunt meten met die van anderen.

Zelf je tijd meten? Heel eenvoudig!
1.

Huur of koop een chip op één van de

volgende adressen:

Centrum Ronde van Vlaanderen, Markt 43,
Oudenaarde

The Oudsider, Donkstraat 50, Oudenaarde

De Gavers, Onkerzelestraat 280, Geraardsbergen
De Permanensje, Dienst Toerisme, Markt,
Geraardsbergen

Toerisme Oost-Vlaanderen lanceerde op 24 juni

Dienst voor toerisme, De Biesestraat 2, Ronse

kasseistroken langs het traject van de Ronde van

Vijvers 1, Zottegem

haar online tijdregistratie op 4 hellingen en
Vlaanderen. De Kruisberg in Ronde en de
Koppenberg in Oudenaarde zijn reeds

operationeel. De Muur van Geraardsbergen en de

Paddestraat in Zottegem vervolledigen binnenkort
het rijtje. Fietsers kunnen vanaf nu hun tijd laten
opmeten en die ook online raadplegen,

vergelijken met tijden van andere fietsers en

Sportcentrum Bevegemse Vijvers, Bevegemse
2.

Registreer je chip online via

3.

Bevestig de chip aan je fiets of om je arm.

www.beleefjeeigenronde.be.
4.

Passeer je aan de startstrook van een

passage met tijdsregistratie, dan wordt je tijd tot
de eindstrook gemeten.
5.

De geregistreerde tijd wordt gepubliceerd

delen via sociale media.

op www.beleefjeeigenronde.be.

Dit alles werkt met behulp van een chip die men

en deel het met je vrienden.

huurt of koopt en vervolgens online registreert op
www.beleefjeeigenronde.be, de website die

Toerisme Oost-Vlaanderen speciaal voor haar

Rondeprojecten in het leven riep. Fietsers zien

hun resultaten online verschijnen na passage op
een van de vier stroken met tijdsmeting. Tijden

worden op basis van het aangemaakte profiel in
klassementen ondergebracht, op basis van

geslacht en leeftijd. Prestaties worden beloond
met trofeeën, zijn zichtbaar voor andere

geregistreerde fietsers en kunnen gedeeld via
sociale media zoals Facebook en Twitter.

6.

Bekijk je resultaat in het online klassement

Recrea Nieuwsbrief
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Andere rondeprojecten in 2013
Website www.beleefjeeigenronde.be

www.beleefjeeigenronde.be is dé digitale

toegangspoort naar alle Oost-Vlaamse projecten
en acties in het kader van 100 jaar Ronde.

Bezoekers vinden er alle informatie, kunnen

reacties achterlaten en filmpjes bekijken van

onder meer enkele markante lokale wielercafés,
hun uitbaters en hun stamgasten. Ook de

resultaten van de digitale tijdsmeting op vier

beruchte stroken van de Ronde van Vlaanderen –
de Paddestraat, de Koppenberg, de Kruisberg en
de Muur – worden hier gepubliceerd.

Beleef je eigen Ronde-inspiratiemagazine

Het exclusieve inspiratiemagazine Beleef je eigen

Ronde serveert 60 pagina’s anekdotes uit 100 jaar
Ronde van Vlaanderen en boeiende verhalen van
bekende en minder bekende streekbewoners.
Onder meer Peter Van Petegem, Roger De

Vlaeminck, Freddy Maertens, Rik Vanwalleghem

en Emma Johansson vertellen honderduit over wat
De Ronde van Vlaanderen fietsroute.

Toerisme Oost-Vlaanderen en het Centrum Ronde
van Vlaanderen tekenden drie nieuwe lussen uit

door de Vlaamse Ardennen, waar de finale van de
Ronde zich afspeelt. Kies je favoriete lus, volg de
borden met de bijhorende kleur en proef van het
betere klimwerk.

Te koop via www.tov.be, in het Centrum Ronde
van Vlaanderen en de lokale diensten voor
toerisme. Kostprijs: € 4.
De Ronde Voordeelpas.
Gebruikers van deze voordeelpas kunnen tijdens
hun vakantie in de Vlaamse Ardennen genieten
van 35 exclusieve voordelen, gebundeld in een

handig boekje. Kies je een overnachting bij een
van de 45 geselecteerde Rondelogies op

www.beleefjeeigenronde.be, dan krijg je met de
Ronde voordeelpas bijvoorbeeld korting bij je

bezoek aan musea of andere attracties, een gratis
dessert of een streekbiertje bij het eten.

de Ronde en Vlaanderens Mooiste landschap voor
hen betekent. Gratis te bestellen via
www.beleefjeeigenronde.be.

Beleef je eigen Ronde thematochten.

Verken het hart van de Ronde met de vijf

recreatieve fietstochten in de pocketbrochure “Vijf
recreatieve fietstochten in de Vlaamse

Ardennen”.Om deze tochten te fietsen hoef je

geen geoefend coureur te zijn, wel in tegendeel:
de trajecten zijn ideaal voor recreatieve fietsers
die behalve de Ronde ook wel een mooi stuk

natuur, een brokje lokale geschiedenis en lekkers
uit de streek weten te smaken. Vijf

gepassioneerde koersliefhebbers – Evy Gruyaert,

Guido Belcanto, Nic Balthazar, Rik Vanwalleghem
en Danny Lamarcq – zijn je gids vanuit de
historische Rondesteden van de Vlaamse

Ardennen: Oudenaarde, Ronse, Zottegem,
Geraardsbergen en Ninove. Te koop via
www.tov.be.

Kostprijs: € 4.
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West-Vlaanderens Mooiste

Vier dagen lang West-Vlaanderen ontdekken met

Zaterdag 24 augustus is de wielerhoogdag voor

lang fietsen door de prachtige Leiestreek, het

moutainbikers. Op de kalender van de Wielerbond

de fiets. Vanuit wielerstad Roeselare vier dagen

Heuvelland, de Kust en het Brugse ommeland, dat
is West-Vlaanderens Mooiste. De tweede editie

van “West-Vlaanderens Mooiste” vindt plaats op
22, 23, 24 en 25 augustus 2013. Zowel voor de
occasionele fietser, de recreatieve fietser, de

geoefende fietser, de doorwinterde wielertoerist

als de mountainbiker. Je vindt zeker je gading in

de West-Vlaamse WBV wielertoeristen en
Vlaanderen staat dan de provinciale

fietshappening ingeschreven. West-Vlaanderens
Mooiste heeft de eer dit jaar ook deel uit te

maken van de LM Classics en de Coppa Grinta!.
Van overal in Vlaanderen wordt veel volk
verwacht. Het aanbod aan fiets- en

mountainbikeafstanden is de feestdag waard: 25,

de verschillende tochten en afstanden. Een must

50, 75, 100, 125 en 150 km op de weg en 30, 50

uitdagend parcours, een kwalitatieve

keren in het Heuvelland.

voor elke fietstoerist. Alle fietstochten hebben een
bevoorrading, uitstekende accommodaties en,

niet onbelangrijk, een gezellige après-bike na de
tocht.

Op donderdag 22 augustus wordt er gefietst in de

richting van Oudenaarde, de poort van de

Vlaamse Ardennen. Het kanaal en de Leie vormen

en 80 km mountainbike. De grootste afstanden

Op de sluitingsdag van de vierdaagse zijn op
zondag 25 augustus de afstanden beperkt.

Fietsen kan naar de streek van Bakelandt (50 en

75 km) of in en rond Roeselare (25 en 42 km). De
mountainbikers maken kennis met een deels

nieuw parcours dat wel de herkenningspunten

de rode draad tijdens de tocht. Afstanden: 25, 50,

behoudt van de zaterdag (30, 50 en 60 km). Op

gestart in het Centrum Ronde van Vlaanderen in

een groot kinderparadijs. Fietsen kan langs

75 & 100 km. Voor de 100 km kan er ook worden
Oudenaarde.

Op vrijdag 23 augustus staan dezelfde afstanden

de slotdag wordt Expo Roeselare omgetoverd tot
verkeersluwe wegen en onderweg zorgen Fiets XL!
Roeselare en Creafun voor de animatie.

op het menu, maar deze staan nu in het teken van

Praktisch.

Lichtervelde, Eernegem … een regio met een rijk

plaats in de hallen van Expo Roeselare,

“Iedereen Flandrien”. Pittem, Torhout,

wielerverleden. Parcours met een hoog
fotogehalte.

De start – en aankomstformaliteiten hebben
Diksmuidsesteenweg 400 te Roeselare.

Het inschrijvingsrecht bedraagt 3,00 euro per

persoon/per tocht/per dag. Kinderen tot 14 jaar
gratis.

Info: www.westvlaanderensmooiste.be –
sportdienst Roeselare – 051 262360
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KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË MTB en BIKETRAIL &
BELGIAN VTT HAPPENING

Les Lacs de l’Eau d’Heure op 20 en 21 juli

De schitterende site van Les Lacs de l’Eau

Enkele praktische inlichtingen:

vakantiebestemming

bevindt zich bij de Ferme du Badon waar het

d’Heure,

de

grootste
van

toeristische

Wallonië,

ligt

ingekapseld in het groen en is een ideale
bestemming

voor

ontspanning,

sport

en

waterplezier. Op het domein vinden tijdens het
weekend

van

20

en

21

juli

de

Belgische

De site waar de competitie georganiseerd wordt
toekomstige Bike Park van Les Lacs de l’Eau
d’Heure zal ingeplant worden.
De toegang is gratis op zaterdag 20 juli en te

Kampioenschappen Mountainbike en Biketrial

betalen op zondag 21 juli (5 euro / persoon).

technisch circuit. De mountainbike en biketrial

Belgian VTT Happening

plaats

op

een

spectaculair

en

veeleisend

tenoren hebben er afspraak om elkaar voor de

trui van Belgisch kampioen te betwisten en dat
belooft spektakel!
Dit

niet

te

missen

Feestdag,

nationaal

evenement,

zal

voor

topprestaties

zorgen en ongetwijfeld een massa kijklustige
aantrekken die dit spektakel niet willen missen.

Dit BK Mountainbike en Biketrial maakt deel uit

van een lange reeks nationale evenementen op
de site van Les Lacs de l’Eau d’Heure. In 2014

vindt hier de Belgian Cycling Happening voor
wielertoeristen en MTBers plaats, in 2015 de

Belgische Kampioenschappen op de weg voor
beloften en elites zonder contract. In 2016 de

Belgische Kampioenschappen op de weg voor
mannen en vrouwen elites met contract en in
2017

het

nationaal

MTB de Belgian VTT Happening georganiseerd

met diverse veldtoertochten. Er zijn drie circuits

geprogrammeerd tijdens het weekend van de
Nationale

Op zaterdag 20 juli wordt in het kader van het BK

kampioenschap

nieuwelingen en in 2018 dat van de juniores.

voor

15, 25 & 40 km. Inschrijvingen en vrije start van 8
tot 11 u. Inschrijvingsrecht 5 euro (incl. ravito).

Er is ook een Night Ride MTB voor personen die

houden van fun bij zonsondergang op de circuits

van 15 en 25 km. Inschrijvingen vanaf 19 u. Start

in groep om 21 u. Inschrijvingsrecht 5 euro (met
bevoorrading na de aankomst).

Kom dit unieke mountainbike-evenement mee
beleven. Kom met uw gezin of met vrienden en
geniet van een gezellige dag of weekend.

Er is één toegang naar de site van de organisatie
via de N44, er wordt speciale bewegwijzering
voorzien vanaf Boussu-lez-Walcourt.

Parking/Douches/inschrijvingen op de site van de
BK organisatie – Ferme du Badon

Les Lacs de l’Eau d’Heure ASBL: onthaalcentrum van la Plate Taille
Route de la Plate Taille, 99 – 6440 Boussu-lez-Walcourt

Tel: +32 (0)71/50.92.92 – Fax: +32 (0)71/50.92.93
info@lleh.be - www.lacsdeleaudheure.be

Voor alle bijkomende informatie, contacteer: Philippe Fourmeau: 0477/60.39.78
Commercieel verantwoordelijke van het Bike Park van Les Lacs de l’Eau d’Heure
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Eifel Cycling Classic
Vlaamse en Nederlandse wielerprominenten zijn het met elkaar eens: Eifel Cycling Classic
is dé afsluiting van het wegseizoen voor de sportieve fietser!

Na het succes van voorgaande jaren, organiseert Center Parcs in het weekend van 20 september 2013, in
samenwerking met Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB), Rabobank en Shimano, het derde Eifel
Cycling Classic weekend rondom het gelijknamige Park Eifel.
Rudy De Bie: “Een genot!”

Oud-prof en huidige bondscoach van de veldrijders, Rudy De Bie, was aanwezig bij de laatste editie en

kijkt terug op een zéér geslaagd wielerweekend. “De wielertocht leidde meer dan 250 wielerfanaten door
het prachtige Eifel gebied. Het was een genot om naar te kijken en aan deel te nemen! Het leuke aan de
Eifel Cycling Classic is dat het de ideale combinatie vormt tussen een weekendje weg, met gezin of
(fiets)vrienden, én een schitterend wielerprogramma, dat uitdagend is voor zowel beginners als
gevorderden”, aldus een enthousiaste De Bie.
Joanne Simpson: “wij komen terug!”

Een van de deelnemers vorig jaar was Joanne Simpson, de dochter van wielrenner wijlen Tom Simpson en
een fervente wielertoeriste getuigt: ”We keken vorig jaar erg uit naar de Eifel Cycling Classic; het eerste

échte weekend samen erop uit met ons vrouwenclubje van de “ladies”. We vertrokken met een groepje van

9 en waren van plan er een sportief en ook gezellig weekend van te maken ! En werden onze verwachtingen
ingelost ! Een perfecte organisatie, lekkere en tip-top verzorgde bevoorrading en een schitterend, zeer
goed uitgezet parcours. We zijn met veel enthousiasme vertrokken op vrijdag maar nog enthousiaster

teruggekeerd op maandag. We zijn opnieuw van de partij in de Eifel ! Kijk maar alvast uit naar de wit/roze
of zwart/roze truitjes van de Ladies Fun Ride uit Destelbergen"

Koos Moerenhout: “De Eifel bleek een geweldig fietsgebied te zijn”

Ook Koos Moerenhout, voormalig Rabobank renner, Nederlands kampioen en 2x gastheer van de Eifel

Cycling Classic bleek onder de indruk: "Onbekend maakt onbemind. Het wordt tijd dat hierin verandering

komt, want wat was en is de Eifel Cycling Classic een uniek wielerevenement. Een mooie tocht over rustige
en uitdagende wegen. Goed lopend asfalt, omgeven door prachtige natuur. De Eifel bleek een geweldig

fietsgebied te zijn. Op de beklimming met tijdsmeting kon je ook nog eens het gevecht met jezelf en de
tijd aangaan, lastig ding trouwens. Kortom een super fietsgebied. Enthousiaste en professionele

organisatie. Bovendien een geweldig concept waarbij je eens een ander rondje rijdt dan dat je gewend bent
en vooral het gemak dat je de familie mee kunt nemen. Of ze fietsen mee, of ze hebben van alles te doen
op het terrein van Center Parcs."

Gert Jakobs: “Niet te vergelijken met Ardennen of Nederlands Limburg, geweldig!”

Tot slot doet Gert Jakobs, meesterknecht van Nederlands beste sprinter ooit, Jean-Paul van Poppel, ook

nog een duit in het zakje. “Ik heb vele trainingskampen gehad in de Eifel, maar ik was vergeten hoe

geweldig het is om hier te fietsen! Niet te vergelijken met de Ardennen of Nederlands Limburg, weinig

gemotoriseerd verkeer, goede wegen, prachtige natuur en uitstekende randvoorzieningen verzorgd door
Shimano, KBWB, Rabobank, Eneco en Center Parcs. Ik kom zeker terug!”.

2013: nieuwe routes én gastvrouw Leontien van Moorsel

De fietsroutes zijn dit jaar vernieuwd en nóg mooier. Niet alleen worden de fietsers door de schitterende

Eifel geleid, maar voor het eerst wordt ook de prachtige Moezel wijnstreek aangedaan. Absoluut de moeite
waard voor deelnemers van het eerste uur. Een reden voor Rudy De Bie om ook dit jaar één van de

aanwezige prominenten te zijn, samen met onder andere meervoudig Olympisch, wereld- en Europees

kampioene Leontien van Moorsel (ambassadrice Eneco): “Het wordt voor mij de eerste keer dat ik mee doe

met de ECC, maar de Eifel vergeet ik nooit. Het was namelijk hier waar ik mijn allereerste trainingskamp
had met een groot en professioneel wielerdamesteam. Hier heb ik geleerd wat echte bergen zijn en wat
afzien is. Het is een prachtige en uitdagende omgeving en ik kijk dan ook enorm uit naar dit
fietsweekend!”.

Overtuig uzelf en kom genieten van een bijzonder en uitdagend fietsevenement. U boekt dit unieke

wielerweekend al vanaf € 96,- per persoon, inclusief 3 overnachtingen, deelname toertocht, sportontbijt en
nog veel meer. Voor meer informatie en reserveren gaat u naar www.centerparcs.be/ecc (Eifel Cycling
Classic) speciaal voor KBWB leden:10% korting op het Eifel Cycling Classic arrangement!

Doe mee met de prijsvraag!

Maak nu kans op een gratis verblijf tijdens de Eifel Cycling Classic. Mail uw antwoord op onderstaande
vraag vóór 1 september 2013 naar: ecc.bng@groupepvcp.com.

Op welke datum ging de Eifel Cycling Classic 2012 van start?

Sunparks Mountainbikeweekend - Ardennen
Sunparks laat zich van haar sportieve kant zien
De Sunparks Mountainbikeweekenden zijn de laatste jaren uitgegroeid tot dé jaarlijkse afspraak voor de
mountainbike liefhebbers. In 2013 organiseren de teams van Sunparks twee mountainbikeweekends.
Tijdens het weekend van 6 t/m 9 september is het de beurt aan Sunparks Ardennen om mountainbikers
uit binnen- én buitenland te ontvangen voor een weekend van puur fietsgenot. De prachtige natuur van de
Hoge Venen vormt het ideale vertrekpunt voor een weekend vol mountainbike genot. De omgeving telt 4
fietsroutes, voor zowel beginnende als gevorderde mountainbikers. Nieuw dit jaar is de tocht van 90 km op
zaterdag. Een echte aanrader voor “hoogtemeter “ freaks.
Het tweede mountainbikeweekend gaat door in Sunparks Kempense Meren tijdens het weekend van 15 t/m
18 november. De unieke Kempense zandgrond en de prachtige natuur van de Limburgse Kempen vormen
de ideale basis voor een uniek parcours. 90% van de tochten gaan door op onverharde wegen.
Speciaal voor de Kids wordt er dit jaar ook een KIDS-trophy georganiseerd, een speciaal parcours van
ongeveer 15 km speciaal voor de allerkleinsten.

Sunparks Mountainbikeweekend – Ardennen – 6 – 9 september

Pure fun: meer dan 1.500 hoogtemeters, enkel single tracks!

Het park van Sunparks Ardennen ligt in het midden van uitgestrekte dennenbossen en de Ardense heuvels.
De ideale locatie om je volledig uit te leven met je mountainbike! In samenwerking met enkele

mountainbike-teams hebben we enkele prachtige routes uitgestippeld van 25 tot 70 km en op zaterdag is
er een extra lange tocht van 90 km uitgestippeld. We hebben bij het uitzetten van de tochten al kunnen
genieten van de prachtige omgeving. Het zijn stuk voor stuk allemaal schitterende tochten en vooral de

lange tocht van zaterdag is een echte aanrader met een duizelingwekkend aantal hoogtemeters (meer dan

1.500!). Het zijn ook allemaal single tracks! Pure fun dus! “ aldus de parcoursbouwer. “ Het leuke is ook dat
elke deelnemer zelf zijn afstand kan kiezen. Naar gelang je fietsniveau maak je de keuze voor een afstand
en je bent vertrokken.

Een weekend onder vrienden of met de hele familie

Met vrienden een weekend gaan mountainbiken? Of liever met het hele gezin?
De Sunparks mountainbike weekends zijn leuk onder vrienden, maar ook ideaal om met het hele gezin

naar toe te gaan. Een deelnemer van vorig jaar getuigt “ De combinatie tussen het fietsen in de prachtige

Ardense bossen en het daarna kunnen relaxen op het park is ideaal. Het leuke aan dit concept is ook dat ik
mijn gezin kan meenemen en na de fietstocht samen met hun nog een hele dag kan genieten van het

subtropisch zwemparadijs Aquafun of de indoor speelwereld Kids World. Vorig jaar waren we hier met
enkel de mannen geweest maar dit jaar gaan we met het hele gezin.” Ook aan de kinderen hebben we

gedacht. Niet alleen kunnen ze zich de hele dag amuseren in de Aquafun , het subtropisch zwemparadijs
of de kids world , een indoor speelwereld. Speciaal voor de kleinste mountainbikers onder ons, is er ook
een Kids Trophy van 15 km op zaterdag!
Het mountainbikearrangement bevat:

• Deelname aan de mountainbiketochten, verzekering en bevoorrading op zaterdag en zondag.
• Gratis welkomstdrank

• Pastabuffet op zaterdagavond

• Goede en voldoende bevoorrading door verschillende partners
• Workshops en animaties aangeboden door onze partners
• Bikewash op zaterdag en zondag

• Gratis toegang tot Aquafun gedurende het hele weekend
• 3 overnachtingen in een vakantiehuis
• Servicekosten

Meer info en prijzen: http://www.sunparks.com/be-nl/mountainbikeweekend_ardennen_ms

Klik hier en bekijk online de prijzen

Boeken kan telefonisch op het nummer: 070 223 723 (€0,30/m)

Partners Wielerbond Vlaanderen

Volg Wielerbond Vlaanderen - recreatie op Facebook

