Dwars door Herzele - Sportico Herzele - 9/10/22
Beste fiets- en wielerliefhebber,
De herfst is in het land, de tijd van vallende blaadjes is aangebroken. De herfstzon tovert een
prachtig kleurenfestijn tevoorschijn. Dit is één van de mooiste seizoenen om er nog eens met volle
teugen van te genieten. Hoog tijd dus om er nog eens op uit te trekken met de bike!
Ter gelegenheid van de viering 1050 jarig bestaan van de gemeente Herzele organiseert Sportico
Herzele een heuse graveltocht en een cyclotocht in de schaduw van de Burcht. Zoveel variatie en
disciplines, je vindt het zeker in de fietsgemeente Herzele.
MTB / GRAVEL
Het offroad fietsen wordt steeds populairder en ook Sportico Herzele volgt deze trent. Onze
offroad tochten passen helemaal in die befaamde tendens. Je hebt de keuze uit 2 verschillende
afstanden. Met 25 km als kortste of 50 km als de langste afstand is er voor iedereen wat wils.
Ontdek zeker de mooiste paden van onze streek tijdens onze graveltocht. De grotendeels
onverharde routes voeren langs de mooiste plekjes van de Denderstreek tussen Herzele en SintLievens-Houtem en Haaltert. Genieten in de prachtige natuur staat bij ons voorop! Bij de finish
heb je zo’n 511 hoogtemeters in de benen.
Na je tocht kun je rustig bijpraten in de cafetaria. Ook de douches zijn beschikbaar.
CYCLO
Voor de cyclo deelnemers staat een licht golvende rit van 50 km en een kortere rit van 25 km op
het programma. Alles netjes bewegwijzerd met ongeveer halverwege een ruime bevoorrading. Dit
is een ideale tocht voor wie op een sportieve manier de herfst wil doorkomen en zijn conditie wil
onderhouden. Aan het einde van de tocht heb je 448 hoogtemeters.
BEGELEIDE KIDSTOUR
Ook de kinderen kunnen deelnemen aan de MTB/graveltocht. Voor hen tekende de organisatie
een specifiek parcours uit van 20 kilometer. De kids rijden in groep, onder begeleiding, en starten
om 9.30 uur. Kids onder de 14 jaar, die deelnemen aan de groepsstart die gratis is, krijgen na te rit
nog een geschenkje.
PARCOURS PRACTISCHE INFO
Iedereen die vooraf is ingeschreven ontvangt via e-mail de Route You linken van alle parcoursen.
Link voorinschrijvingen: ……….
Start & finish/ locatie & uren
Zondag 9/10/2022
Dwars door Herzele VTT/Gravel & Cyclo
VTT/Gravel: 50-25 km.
Cyclo: 50-25 km.
Kids VTT/Gravel: 20 km.
Sportico - Herzele
Gemeentelijk Sportcentrum Sint-Rochus, Sint-Rochusstraat 32, Herzele
VTT/Gravel: 50 & 25 km. I&S: 08.00-11.00 - Kids: VTT/Gravel. 20 km. I: 09.00-09.25-09.30
Cyclo: 50 & 25 km. I&S: 08.00-11.00
Info: Website: https://www.sporticoherzele.be - sporticoherzele@gmail.com

