Beste biker,
Welkom in editie 2 van de Mountainbike van Vlaanderen! Hierbij vindt u onze wedstrijdbriefing.
Neem deze zorgvuldig door zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan!
Hoe geraakt u bij ons?
Op vrijdag 10.08 vindt u onze inschrijftent in ons tentendorp aan de Oudenaardse donkvijver. Daar
vindt u ook het startpodium van de vrijdagrit, de startboxen van de zaterdag- en zondagrit, de finish
van de drie ritten en alle andere voorzieningen zoals de bewaakte fietsenparking, afspuitstand, catering, toiletten en douches.
Volg uw GPS naar de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Volg daar onze signalisatie. Wie dagelijks terug naar huis/hotel rijdt na de rit, volgt bij het toekomen de pijlen naar P DONK of P
CENTRUM. Wie gezellig blijft kamperen tijdens de hele driedaagse volgt de pijlen P CAMPING
en kan zich reeds installeren op het kampeerterrein vooraleer zijn/haar deelnamepakket op te
halen. De camping is pas geopend vanaf vrijdagmorgen 10 augustus 8 uur.
Hoe haalt u uw deelnamepakket af?
Door vanuit de parking met de fiets de signalisatie te volgen naar onze inschrijftent. Dat kan vanaf
10u tot ten laatste een half uur voor uw startuur in de tijdrit, dat u in bijgevoegde lijst terugvindt!
Bent u een renner? Neem dan uw vergunning mee, die moet u voorleggen bij het afhalen van uw
pakket. Heeft u geen rennersvergunning? Neem dan uw identiteitskaart mee. Bij inschrijving worden alle vergunningen van competitierenners gecheckt. Heeft u geen geldige competitievergunning, en heeft u de vijftien euro voor de dagvergunningen nog niet betaald, dan dient u dit cash
te regelen met gepast geld. Geen geldige competitie- of dagvergunning = niet verzekerd = geen
startrecht!
In het deelnamepakket vindt u onder meer het roadbook met nog meer informatie, uw stuurbord
en uw rugnummer (bijknippen = not done!), plus spanbandjes en veiligheidsspelden. Deze geven
we u niet zomaar natuurlijk: u gebruikt zowel het stuurbord als het rugnummer dagelijks! Spuit bij
het schoonmaken niet op de achterkant van uw stuurbord: dit kan de timingstrip beschadigen.
De drank- en eetbons in uw deelnamepakket kan u gebruiken in ons cateringdorp aan de start/
finish. De pastabon is enkel geldig op zaterdag, de pannenkoekenbons enkel op zondag! Laat deze
bons dus niet verloren gaan, want om het met de woorden van José De Cauwer te zeggen: koersen,
dat is eten en drinken!
Zoek niet naar uw finishershirt in uw pakket: dat krijgt u pas nadat u de volledige afstand hebt afgelegd (daarom heet het ook een finishershirt)! Vergeet uw zuur verdiende shirt na de laatste rit niet
op te komen halen met uw bon!
Camping
Blijft u gezellig slapen op onze camping, maar heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dat dan onmiddellijk, want het is verplicht. Daarvoor stuurt u een mail naar peter@mountainbikevanvlaanderen.be voor 5 augustus.
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U krijgt deze kampeerplek gratis. Wat u in ruil moet doen?
Geen vuurtjes stoken, geen lawaai maken op een onhebbelijk laat en vroeg uur, luisteren naar de
onderrichtingen van onze verantwoordelijken en niet meer plaats innemen dan dat nodig
is. De brandweer van Oudenaarde, de andere deelnemers en onze organisatie danken u! Voor alle
duidelijkheid: er is géén stromend water en géén elektriciteit voorzien op de kampeerweide.
U dient wel in het bezit te zijn van een campingsticker die u duidelijk op de voorruit van uw wagen
of camper kleeft. Zonder campingsticker krijgt u geen toegang tot de camping.
Aanrijden op de camping kan enkel op vrijdag 10.08 vanaf 8u00 tot 14u00. Nadien wordt de toegang
volledig afgesloten. De camping kan elke dag pas verlaten worden vanaf 18u00. Dit om veiligheidsredenen!
Iedereen dient de camping verlaten te hebben maandag 13 augustus uiterlijk om 9u.
Startprocedure
Tijdens de tijdrit meldt u zich ten laatste vijf minuten voor de opgegeven starttijd aan het
startpodium aan.
Tijdens de ritten op zaterdag en zondag komt u ten laatste een kwartier voor de start aan de juiste
startbox (check het wedstrijdreglement voor meer info) in de buurt van de Enervitboog. Uw startbox
wordt bepaald door uw positie in het algemene klassement.
Te laat aan de startbox = aansluiten achteraan de laatste box! Te laat aan de start = u wordt de start
geweigerd.
Op zaterdag en zondag is tijdens de eerste ronde voor uw veiligheid een startlus voorzien over bredere wandelpaden/verharde wegen. In de tweede ronde van de zaterdag- en zondagritten krijgt u
meteen na de passage van de start een singletrack voorgeschoteld.
Verkenningen/narijden
Velen onder u willen al eens vooraf verkennen. Wegens de verschillende eenmalige doorgangen
op domeinen van het Agentschap Natuur & Bos en van privé-eigenaars is dit echter onmogelijk
en verboden. Laat u dus verrassen tijdens de rit zelf. 48 uur voor het vertrek bezorgen we u toch de
GPS-tracks van de zaterdag- en zondagrit zodat u deze tijdens de etappe kan gebruiken. De ritten
worden uiteraard ook helemaal bepijld.
Mogen we u nu al vragen om de ritten achteraf niet na te rijden en de tracks niet te verspreiden
onder niet-deelnemers: als privéterreinen na afloop betreden worden, zal dit voor ons nefaste gevolgen hebben in de toekomst! Door zwartrijders zijn wij nu al een mooie bospassage kwijtgespeeld.
Narijden is daarom eveneens verboden.
Veiligheid
Op vele gevaarlijke kruisingen zijn seingevers en/of politiemensen voorzien die u voorrang
geven op het verkeer. Ondanks hun inzet kan de openbare weg echter onmogelijk de hele tijd volledig afgesloten worden. Deelnemers zijn daarom net als in andere marathons steeds verplicht de
onderrichtingen van politie/seingevers én de wegcode te volgen!
Zondag loopt ons parcours op een beperkt aantal plaatsen samen met een wandeling. Hier en daar
geven we met borden/kegels/nadars de richting aan voor fietsers en wandelaars. Hou er ook rekening mee dat u zowel in het Muziekbos (zaterdag) als het Kluisbos (zondag) dagjestoeristen kan
kruisen tijdens hun weekendwandeling. Breng uzelf, de andere deelnemers, en de weggebruikers/
wandelaars niet in gevaar, en wees hoffelijk!
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In nood
Bel bij dringende medische hulp eerst 112!
De twee belangrijke noodnummers van onze organisatie staan vermeld op uw stuurbord:
EHBO: 0470 21 89 44
Ophaaldienst bij onherstelbare pech: 0474 45 68 74
Bij noodgeval is het bijzonder handig indien u via uw smartphone ook uw precieze GPS-locatie aan
ons kan bezorgen, via de locatievoorziening van een dienst als WhatsApp.
Op het parcours staan op enkele strategische locaties hulpverleners van het Rode Kruis. Medische
hulp nodig, hoe klein ook: spreek de hulpverleners aan!
Heeft uw lichaam onderweg een klein knakje gekregen, dan kan u dagelijks terecht bij de mensen
van Chiropraxie Vlaamse Ardennen aan de start/finish. Deze service is gratis voor deelnemers.
Heeft een mededeelnemer ernstige blessures? Help hem! Uw uitslag valt in het niets bij de rol van
betekenis die u hierbij kan spelen.
Vrijdagrit
De openingsrit verloopt via een andere manier dan de marathonritten op zaterdag en zondag. U
rijdt drie gechronometreerde specials, met tussenin drie niet-gechronometreerde verbindingsstukken. De volledige rit is bepijld. De gechronometreerde stroken zijn voorzien van seingevers, de
niet-gechronometreerde niet. Het offroadgehalte en de hoogtemeters van de niet-gechronometreerde gedeelten is lager dan dat van de rest van de driedaagse, zodat u optimaal kan opwarmen/
herstellen. Let extra op tijdens de (niet-gechronometreerde) passage door Oudenaarde-centrum
kort na de start.
Starten: de start van de rit gebeurt via een vooraf vastgelegde startvolgorde. De eerste kilometers
zijn niet-gechronometreerd. Bij de start van iedere special vindt u onze medewerkers, die de renners om de minuut laten starten op de volgorde waarin u toekomt aan de special (first come, first
served). De startvolgorde op het startpodium aan de Donkvijver heeft dus geen invloed op de startvolgorde aan de specials.
Solo’s rijden de specials alleen, duo’s starten samen aan iedere special. Duorenners zijn verplicht
samen over de aankomst te komen van iedere special! Drafting (in het spoor rijden van een concurrerende solo of een concurrerend duo) is verboden. Wie zich korter dan tien meter van de renner(s)
voor hem bevindt, is verplicht hem meteen voorbij te steken of weer te lossen. Enkel de leden van
één en hetzelfde duoteam mogen (en moeten) in elkaars gezelschap rijden.
Uw eindtijd voor de rit is het totaal van de opgemeten tijden tussen de start- en finishmat van iedere
special. U bent trouwens verplicht ook de niet-gechronometreerde gedeeltes volledig af te werken,
op straffe van diskwalificatie! Deze niet-gechronometreerde gedeeltes werkt u af aan eigen snelheid en dit mag in het gezelschap van concurrerende renners/duoteams.
Opgelet: de sluitingsuren van de specials zijn 17u40 (S1), 18u20 (S2) en 19u30 (S3).
Wedstrijdreglement
Graag verwijzen u voor het wedstrijdreglement door naar de bijlage. Deelname aan de Mountainbike van Vlaanderen houdt in dat u dit wedstrijdreglement en de mountainbikereglementering
van Cycling Vlaanderen kent en aanvaardt! Hiervoor ondertekent u bij het afhalen van het startpakket nog een document. Geen handtekening = geen deelname!
Wie het officiële parcours niet volgt, wordt uiteraard gediskwalificeerd! Er wordt gecontroleerd met
elektronische chronometragepunten, seingevers en geheime controles. Diskwalificatie geldt ook
voor renners die het verharde gedeelte van het jaagpad langs de Schelde volgen daar waar het onverharde gedeelte is voorzien.
Respect voor de natuur is de basis voor een mountainbiker. Betrapt worden op het weggooien van
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afval buiten de daarvoor voorziene zones = diskwalificatie!
Start u in een duoteam, neem dan het wedstrijdreglement extra grondig door zodat u de procedure
kent! Vrijdag rijdt u samen, zaterdag en zondag rijdt u elk één lus en wisselt u in de daarvoor voorziene box net na de start/finish!
Een helm = verplicht!
Opgave
Verlaat u onze wedstrijd, geef dit dan door via mail (info@mountainbikevanvlaanderen.be), GSM
(0474 45 68 74), of spreek onze timingverantwoordelijke aan aan de finish. Zo hoeven wij of uw supporters niet ongerust te zijn indien u plots verdwijnt van de live timing.
Wie opgeeft op vrijdag of zaterdag kan in de ritten nadien wel starten, maar dit buiten competitie: u
zal met andere woorden niet meer in de uitslag worden opgenomen, u moet aan de start achteraan
de laatste box plaatsnemen, en u mag geen invloed uitoefenen op het wedstrijdverloop. Dit geldt
ook voor duoteams waarin één renner zijn weg niet kan voortzetten.
It’s okay to go slow
De renners achterin het deelnemersveld zijn voor ons even belangrijk als de renners die strijden voor
de zeges. De laatste renner in de wedstrijd wordt gevolgd door een groene vlag, die ervoor zorgt dat
seingevers en bevoorradingen blijven staan tot alle renners zijn voorbijgekomen.
Indien u tijdens de tijdrit wordt ingehaald door deelnemers die achter u zijn gestart, of tijdens de zaterdag- of zondagrit wordt gedubbeld, heeft dat geen enkele invloed op het al dan niet opgenomen
worden in de uitslag. Enkel de tijdslimiet is hiervoor van tel.
De tijdslimieten zijn vastgesteld op 21:30u voor de zaterdagrit en 18:30u voor de zondagrit. Wie buiten tijd aankomt op zaterdag, wordt niet meer opgenomen in de uitslag maar kan wel starten op
zondag (maar zal ook dan niet meer in de uitslag opgenomen worden). Elders in deze briefing vindt
u de sluitingsuren voor de chronospecials op vrijdag.
De tijdslimieten zijn haalbaar voor iedereen met een goede basisconditie, zolang er geen pech of
blessures bij komen kijken. Geraakt u toch ver achterop het tijdsschema voor het halen van de tijdslimiet, dan kan de groene vlag u na zijn verwittiging voorbijsteken en kunnen wij u om organisatorische redenen nadien de aanwezigheid van seingevers, bevoorradingen en tijdsregistratiepunten
niet meer garanderen.
Materiaal
Door de extreme droogte zijn op verschillende offroad stroken heel veel losse stenen naar boven
gekomen. Denk na over uw bandenkeuze.
Onze partner Bikeking biedt dagelijks een gratis reparatieservice aan de start/finishzone aan, waar u
ook tijdens uw passage halfweg de zaterdag/zondagrit terecht kunt. Vervangonderdelen worden uiteraard aangerekend! De bevoorradingsposten hebben eveneens wat basic reservemateriaal mee.
Vraag ernaar in geval van nood!
De bikewash, voorzien van hoogwaardige onderhoudsproducten van Morgan Blue, bevindt
zich vlakbij de finish.
Bevoorradingen:
Volgende bevoorradingsposten zijn voorzien:
Vrijdag:
km 17 - Kempeland, Horebeke
Zaterdag:
km 18 & 81 - Kruispunt Spijker/heidje, Maarkedal
		
km 45 & 108 - Kruispunt Weistraat/Rovorst, Brakel
		
km 63 - Passage finish
Zondag:
km 22 & 73 - Kruispunt Enclus du Haut/Torendreef, Kluisbergen
		
km 51 - Passage finish
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Bij extreme hitte wordt op zondag een extra drankbevoorrading overwogen (check uw mail/onze
sociale media tijdens het evenement). Zorg bij hitte voor voldoende capaciteit (twee 750 cl-bidons
of een camelback) en vergeet ook op de offroadstroken niet om voldoende te hydrateren!
U ontvangt uw gels en energy bars van Enervit reeds bij uw deelnamepakket. Aan de bevoorradingen zijn geen energy gels voorzien en geen energy bars in verpakking, maar wel voldoende andere
voeding en (sport)drank.
Aan de bevoorradingspost aan de start/finish zijn neutrale tafels voorzien waar u voor de start uw
eigen drinkbussen kan plaatsen.
Live timing
Link: https://my6.raceresult.com/87392/results
Per dag worden de uren van de live passages aan vijf tussenpunten en de finish weergegeven!
Uw supporters kunnen u zo volgen tijdens de rit zelf. Meteen na uw finish vindt u er dus ook uw
voorlopige uitslag, en later op de dag ook de definitieve uitslag en de tussen/eindstand.
Roadbook
De digitale versie van het roadbook (met meer informatie over het parcours en de deelnemerslijst)
vindt u bijgevoegd.
Een gedrukte versie van het roadbook ontvangt u in uw startpakket.
Supporters/randprogramma
De start/finishzone is voorzien van een gezellig publieksdorp waar uw supporters met een hapje en
een drankje uw passage/finish kunnen afwachten. Toegang tot het publieksdorp is gratis.
Er is ook een uitgebreid randprogramma met een recreatieve veldtoertocht (zaterdag), gratis kidswedstrijden (zondag) en enkele expohouders met mogelijkheid tot testritten (zaterdag en zondag).
Media
Onze mediapartner Mountainbike.be biedt u na afloop gratis foto’s aan van uw straffe prestaties.
Hou hun website in de gaten, en vergeet niet even hun Facebookpagina te liken!
Volg ook onze Facebookpagina voor updates tijdens het weekend.
Nog vragen?
Heeft u na het doornemen van de briefing en het reglement toch nog vragen? Stel ze aan ons via
mail of zoek ons (Peter Deconinck en Simon Lamon) op tijdens de driedaagse. Normaal zullen wij
zowel in de inschrijftent, de startboxen als de finish aanwezig zijn.
Tot 10, 11 en 12 augustus!
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