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PERSBERICHT
Brussel, 4 april 2019 - Op 16 juni organiseert de Stad Brussel de derde editie van de BXL TOUR,
de fietstocht door de straten van de hoofdstad. Het parcours, dat vergelijkbaar is met dat van
vorig jaar, loopt deels langs dat van de ploegentijdrit van de Tour de France op 7 juli aanstaande
en zal het Belgische Kampioenschap Amateurs & Masters verwelkomen!
Drie jaar geleden lanceerde de Stad Brussel de BXL TOUR ook om zijn kandidatuur voor de organisatie van de
Grand Départ 2019 van de Ronde van Frankrijk kracht bij te zetten... We zijn dan ook heel trots dat dit wereldwijde
evenement onze prachtige stad op 6 en 7 juli aanstaande internationale uitstraling zal geven!
De BXL TOUR is niet meer weg te denken in de agenda van duizenden fietsers die al drie jaar enthousiast op de
afspraak zijn om deze uitdaging aan te gaan en het verlangen van de Stad te benadrukken om het gebruik van dit
zachte transportmiddel aan te moedigen.
Amper enkele dagen vóór de Grand Départ zal het parcours van de BXL TOUR zeer vergelijkbaar zijn met dat van
vorig jaar en grotendeels lopen over het parcours van de ploegentijdrit door verschillende Brusselse gemeenten.
Zo kunnen de deelnemers onze prachtige hoofdstad al fietsend (her)ontdekken.
Na de verwelkoming in het Warandepark vanaf 8.30 u. zal het vertrek in verschillende pelotons worden gegeven op
het Paleizenplein, om 9.30 u. voor de categorie ‘Master’ en om 10.15 u. voor de categorie ‘Cyclo’. De renners zetten (van
de snelste tot de traagste) via de Belliardstraat, de Tervurenlaan, de Vorstlaan en de Franklin Rooseveltlaan koers
naar het Ter Kamerenbos via de Braziliëlaan. De categorie Cyclo doorkruist het Bos en verlaat het via de Cereslaan.
De categorie Master legt eerst vijf rondes af (24 km meer dan de categorie Cyclo) alvorens via dezelfde uitrit naar
de Generaal Jacqueslaan te rijden. De renners rijden vervolgens via de Sint-Michielslaan, de Montgomery-tunnel,
de Reyerslaan, de General Wahislaan, de Lambermontlaan, de Vilvoordelaan, de Van Praetlaan en de Koninklijk
Parklaan naar de aankomst op de Dikkelindelaan, op een boogscheut van het Atomium.
Zoals tijdens de vorige twee edities zullen twee categorieën aan de start komen, maar dit jaar is er een nieuwigheid
van formaat voor de snelsten: het Belgisch Kampioenschap Amateurs & Masters wordt gereden tijdens de BXL TOUR.
- ‘MASTER’ CATEGORIE, 64KM. Hieraan mogen deelnemen :
° B
 elgische wielrenners, vanaf 19 jaar, die aangesloten zijn bij een erkende federatie.
Enkel deze deelnemers zullen geklasseerd worden voor het Belgisch Kampioenschap.
° Renners vanaf 18 jaar die een doktersattest kunnen voorleggen, afgeleverd na 17.06.2018.
Zij kunnen niet geklasseerd worden voor het Belgisch Kampioenschap.
° Renners vanaf 18 jaar die aangesloten zijn bij een erkende buitenlandse federatie.
Zij kunnen niet geklasseerd worden voor het Belgisch Kampioenschap.
De ingeschreven personen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen evenwel deelnemen aan de
BXL TOUR in de categorie Cyclo.
- ‘CYCLO’ CATEGORIE, 40KM. Toegankelijk voor iedereen (min. 14 jaar) met een gemiddelde snelheid van minimum
16 km/uur. Alle info is beschikbaar in het reglement dat zich op de site bevindt : www.bxltour.be/nl/inschrijving
Zoals de traditie wil, volgt na de inspanning de ontspanning. De renners kunnen terecht in BIKECITY, samen
met alle Brusselaars en andere bezoekers die dit moment van ontspanning willen delen: tal van verenigingen
zullen activiteiten voorstellen waarbij de fiets centraal staat, omringd door muziek en feestelijke spektakels.
Gezellige sfeer verzekerd.
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