
UURREGELING BRECHTSE FIETSHAPPENING (ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018) 

1. Begeleide trainingsritten voor wielertoeristen  

Er worden 3 verschillende afstanden voorzien: 90 km, 75 km en 60 km. Elke afstand kan gereden worden in 
twee verschillende snelheden. Per groep kunnen er maximum 40 renners aanvaard worden, anders wordt 
er een tweede groep gevormd. Elke groep krijgt een volgwagen. 
 

Groep Afstand MAXIMUM snelheid Duur Start 

A 90 ZEER SNEL (35 km/uur) 2u55 8.00 uur 

B 90 SNEL (32 km/uur) 3u10 8.00 uur 

C 75 SNEL (32 km/uur) 2u40 8.00 uur 

D 75 MATIG (28 km/uur) 3u00 8.00 uur 

E 60 MATIG (28 km/uur) 2u25 8.00 uur 

F 60 RUSTIG (25 km/uur) 3u00 8.00 uur 

 

2. Begeleide mountainbiketocht voor geoefende mountainbikers 

De toer wordt aangevat in 1 groep en na een tijd wordt er opgesplitst in een snellere en een rustigere 
groep. Dit doen we omdat het moeilijker is om aanvankelijk het niveau van de deelnemers in te schatten. 
Er worden 3 wegkapiteins voorzien, waarvan 1 voor de snelle groep, 1 voor de matige groep en dan nog 1 
achteraan voor de achterblijvers. Er wordt geen bewegwijzering voorzien. Het is de bedoeling om in groep 
de rit uit te rijden.  
 

Groep Afstand Snelheid Duur Start 

MTB 40 SNEL  2u10 8.30 uur 

MTB 40 MATIG 2u45 8.30 uur 

 

3. Afgepeilde mountainbiketocht voor kinderen en volwassen beginnende mountainbikers 

Voor de kinderen en volwassen beginnende mountainbikers is er een afgepeilde mountainbiketocht 
voorzien (keuze uit 15 of 25 km). Slingerend over smalle paadjes tussen dikke bomen, over 
boomstammetjes en door los zand, van steile heuveltjes naar beneden. Recreanten en kinderen kunnen 
vrijblijvend starten tussen 8.00 en 10.00 uur. Kinderen dienen steeds vergezeld te worden van een ouder 
of een andere begeleider.  
 

Groep Afstand Start 

MTB 15 Tussen 8.00 en 10.00 uur 

MTB 25 Tussen 8.00 en 10.00 uur 

 

Alle groepen vertrekken op de parking van de voetbalkantine KFC Sint-Lenaarts (A-Complex, Houtstraat). 


