
Sportico’s Road & Mountainbiking Event  - 26/03/22 
 
Heb je ook zo’n zin om weer eens een geweldige toertocht te fietsen door de Denderstreek en een 

deel Vlaamse Ardennen? Schrijf je dan snel in voor onze cyclotocht of MTB/graveltocht via de 

website van cycling Vlaanderen: https://cycling.vlaanderen/tochten/sporticos-road-moutainbiking-

event-2022-03-26  

 
Nu de coronaregels versoepeld zijn, organiseert Sportico Herzele een heuse cyclo en 
MTB/graveltocht waarbij je terug 
samen kunt fietsen. Nog steeds met de 
nodige voorzorg en inachtneming van 
de maatregelen. De eerste editie van 
Sportico’s Road & Moutainbiking 
Event verloopt uiteraard op een veilige 
manier en volgens de geldende regels. 
 
CYCLO 

Voor de cyclo enthousiastelingen staat 

een een golvende rit van 50 km en een 

kortere rit van 26 km op het 

programma. Alles netjes bewegwijzerd  

met ongeveer halverwege een ruime 

bevoorrading. Dit is een ideale tocht 

voor wie de kasseien nog even links 

wil laten liggen maar wel zijn conditie 

wil testen. De cyclotocht is tevens de 

perfecte voorbereiding op de classics 

die er straks aankomen. 
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MTB / GRAVEL 
 
Het offroad fietsen wordt steeds 

populairder en ook Sportico Herzele heeft 

dit jaar een graveltocht op de kalender 

staan. Onze offroad tochten passen 

helemaal in die befaamde trend.  Met de 

22 km als korte, de 32 km als middellange 

of de 50 km als lange afstand is er voor 

iedereen wat wils. Ontdek de mooiste 

paden van onze streek tijdens de eerste 

editie van onze graveltocht. De 

grotendeels onverharde routes voeren 

langs de mooiste plekjes van de 

Denderstreek in de driehoek Herzele, Aalst 

en Ninove waar je met de gewone 

racefiets meestal niet komt. Genieten in 

de prachtige natuur – met meestal 

grindwegen - staat bij ons voorop! Bij de 

finish heb je zo’n 340 hoogtemeters in de 

benen. 

Na je tocht kun je lekker bijpraten in de 

cafetaria. Ook de douches zijn 

beschikbaar.  

 

 

BEGELEIDE KIDSTOUR  

Ook de kinderen kunnen deelnemen aan de MTB/graveltocht. Voor hen tekende de organisatie 

een specifiek parcours uit van 22 kilometer. De kids rijden in groep, onder begeleiding, en starten 

om 13.30 uur.                                                                                                                                                                                   
 

PARCOURS PRACTISCHE INFO 

Iedereen die vooraf is ingeschreven ontvangt via e-mail de Route You linken van alle parcoursen. 

https://cycling.vlaanderen/tochten/sporticos-road-moutainbiking-event-2022-03-26  

Start & finish/ locatie & uren  

Zaterdag 26/3/2022 

VTT/GRAVEL: 50-32-22 km. I&S: 08.00-13.30 
Kids: VTT/Gravel 22 km. I&S: 13.00-13.25-S:13.30  
CYCLOTOCHTEN:  50-26 km. I&S: 08.00-13.30 
Sportico Herzele  
Sportcentrum Steenoven, Kerkkouter 40, 9550 Herzele 
Info: Website:     https://www.sporticoherzele.be   -  sporticoherzele@gmail.com  
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