25.06
2017
Brussels’ first 50km BIKE RACE

PERSBERICHT
Brussel, 9 mei 2017 - BXL TOUR, het gloednieuwe sportevenement van de Stad Brussel, kent een vliegende start!
Het evenement van 25 juni aanstaande, dat kan rekenen op veel media-aandacht, kent nu al veel succes. Het
enthousiasme is groot en het aantal inschrijvingen neemt constant toe!
Er werden twee categorieën gecreëerd om de veiligheid van de deelnemers en de vlotheid van de wedstrijd te
verzekeren. Op het moment van de inschrijving wordt de categorie gekozen:
De categorie ‘MASTER’ zal bestaan uit maximaal 500 ervaren renners van minimaal 18 jaar die een gemiddelde
snelheid van minstens 40 km/u kunnen garanderen. Voor deze categorie wordt een medisch attest (of licentie) gevraagd.
Inschrijvingsprijs in voorverkoop: 20 € / persoon (transactiekosten indien betaling met kaart).
De categorie ‘RANDO-CYCLO’, voor deelnemers vanaf 12 jaar, onderverdeeld in twee groepen:
* een groep van renners met een gemiddelde snelheid van 30 tot 39 km/u.
* een groep van renners met een gemiddelde snelheid van 16 tot 29 km/u.
Voor de minderjarigen is een verklaring van de ouders vereist.
Inschrijvingsprijs in voorverkoop: 15 € (transactiekosten indien betaling met kaart)
Aangezien er om veiligheidsredenen een tijdslimiet werd bepaald, worden fietsers die geen gemiddelde snelheid
van 16 km/u kunnen aanhouden afgeraden om deel te nemen aan deze tocht. Onder deze snelheid zal het voorziene
omkaderingssysteem immers opgeheven worden.
Parcours: Diverse trekpleisters van de hoofdstad liggen langs het 50 km lange parcours van deze unieke tocht dat
beveiligd wordt en van 10.30 u tot 15 u afgesloten wordt voor alle verkeer. Na het laatste vertrek (voorzien omstreeks 12
u) zullen de wegen geleidelijk aan weer opengesteld worden naarmate de tocht vordert.
Vanaf 9 u worden de renners verwelkomd aan de Gespanhoek, in het hartje van het Ter Kamerenbos.
Het eerste vertrek is voorzien om 11 u. Daarna zullen nog tal van vertrekken volgen, georganiseerd in golven.
De deelnemers zullen zich begeven naar de Franklin Rooseveltlaan richting Vorstlaan. Ze zullen de Tervurenlaan
volgen tot aan het rondpunt Montgomery, om vervolgens naar het stadscentrum te rijden via de Jubelparktunnel, de
Wetstraat en de kleine ring. Daarna rijden ze langs de Willebroekkaai en via de Brug van Laken naar de Houba de
Strooperlaan. Na een doortocht in de buurt van het Koning Boudewijnstadion wacht een bevoorradingspunt op het
Atomiumsquare. Daarna rijden de fietsers naar de Madridlaan, de A12, de Van Praetlaan en de Vilvoordelaan. Via de
Werkhuizenkaai rijden de deelnemers naar de Simon Bolivarlaan, de Koning Albert II-laan en de kleine ring via de
tunnels. Ze komen boven aan de Louizalaan om terug te keren naar het Ter Kamerenbos, waar ze de eindsprint kunnen
inzetten om over de aankomstlijn te rijden!
En na de inspanning volgt de ontspanning! Helemaal in het teken van de gezelligheid zal de Gespanhoek omgetoverd
worden in ‘Fietscity’, met een brede waaier van activiteiten voor jong en oud tot 21 u.
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