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Signalisatie
 

 Vrijdag 10.08.2018 • Proloog 34,8 km met 3 chronospecials
 
 

 Zaterdag 11.08.2018 • Rit 1 • 127 km • 2 ronden van 63,5 km
 

 Zondag 12.08.2018 • Rit 2 • 103,2 km • 2 ronden van 51,6 km

 Mogen we u vragen om de ritten achteraf niet na te rijden en de tracks niet te verspreiden onder  
 niet-deelnemers: als privéterreinen na afloop betreden worden, kan dit voor ons nefaste gevolgen  
 hebben in de toekomst!
 
 Zowel op zaterdag als op zondag is tijdens de eerste ronde voor uw veiligheid een startlus voorzien  
 die in de eerste kilometer afwijkt van het normale parcours. Deze startlus loopt over bredere
 wandelpaden. Tijdens de tweede ronde van de zaterdag- en zondagritten krijgt u meteen na de  
 passage van de start een singletrack voorgeschoteld.

 Zondag loopt ons parcours op een beperkt aantal plaatsen samen met een wandeling. Op en in  
 de buurt van de Koppenberg geven nadarhekken en borden tweemaal de richting aan voor
 fietsers en wandelaars. Hou u hieraan, voor ieders veiligheid en uit onderling respect voor elkaar!

 Rode en groene vlaggen ‘supported by Alpinestars’
 
 De koplopers zullen voorafgegaan worden door enkele rode vlaggen op e-bike, powered by
 Bultaco and supported by Alpinestars.
 De voorrijders zullen er eveneens op toezien dat de deelnemers het volledig traject
 volgen. De laatste renner in wedstrijd wordt gevolgd door een groene vlag.
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 Vrijdag 10 augustus 2018
 

 13u00 - 17u00   Proloog Mountainbike van Vlaanderen - 34,8 km, 459 hm

 19u30   Podiumhuldiging

 

 Zaterdag 11 augustus 2018
 

 9u30 - 18u00  Summer Bike Test & Demo Days

 7u30 - 11u30  Mountainbike van Vlaanderen VTT - 46 of 57 km

 12u00 - 21u30  Rit 1 Mountainbike van Vlaanderen - 127 km, 2176 hm

 Na de rit  Pastaparty

 19u00   Podiumhuldiging Mountainbike van Vlaanderen

 

  Zondag 12 augustus 2018
 

 9u30 - 17u00  Summer Bike Test & Demo

 11u00 -18u30  Rit 2 Mountainbike van Vlaanderen - 103,2 km, 1690 hm

 11u30    Dikkebandenrace 7-8 jaar

 12u00    Dikkebandenrace 9-11 jaar

 12u30    Kids Series U9

  13u00   Verwachte passage koplopers 3-daagse

  13u15    Huldiging 1e drie reeksen kids

  13u30   Kids Series U11

 14u00    Dikkebandenrace 12-18 jaar

  15u00   Verwachte finish koplopers 3-daagse

  15u15    Huldiging U11 & 12-18

  15u30    Kids Series U13

 16u15    Kids Series U15

 17u00    Huldiging U13 & U15

 17u15   Slothuldiging Mountainbike van Vlaanderen

 Na de rit  Pannenkoekenparty & gezellige après
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Proloog

   34,8 km met 3 chronospecials   459 hm

   vanaf 13u00      19u30

   er wordt om de 1’00” gestart   1

  Bevoorradingen:
   • Na 2e chronospecial
  • Finish

Parcoursbeschrijving 

De vrijdagrit is een stevige opwarmer voor de marathonetappes van zaterdag en zon-
dag. De benen losgooien, genieten van de frisse lucht én de fantastische uitzichten 
over de Vlaamse Ardennen, en tussenin driemaal knallen om zo de longen open te 
zetten en een goeie startplaats voor zaterdag te veroveren: dat is wat u vrijdag te doen 
staat. De paden die we voor u hebben uitgekozen, zijn zowel qua hellingsgraad als qua 
ondergrond iets minder veeleisend dan die van zaterdag en zondag.

Voor u aan de eerste special aankomt, wachten enkele vlakke en vaak verharde kilome-
ters om uw benen warm te draaien. U moet ook het centrum van Oudenaarde door: 
let hier goed op! Eenmaal tussen de velden komt de eerste special er meteen aan. On-
derschat hem ondanks zijn korte afstand (1,9 km) niet: u bedwingt de flank tussen de 
Edelareberg en Volkegemberg via offroad wegen die meteen na de start bergop lopen. 
Nadien wacht nog een uitloper op de top. 

De tweede niet-gechronometreerde strook brengt u naar het idyllische Horebeke voor 
de start van special 2, de langste (5,4 km) en meest veeleisende van de dag. Na de eer-
ste twee klimmetjes zegt u even goeiedag aan de bekende kasseien van de Haaghoek, 
die we meteen weer verlaten voor een opeenvolging van singletrackjes en veldwegels 
die doorlopend op en af lopen. Pas na een zestal klimmetjes, met aan het eind een 
open stuk waar de wind zijn woordje mee kan spreken, bent u aan het einde van de 
special, en meteen ook aan de bevoorradingspost.

Tijdens de terugkeer naar Oudenaarde krijgt u meteen al de kans om de vernieuw-
de finale van de zaterdagrit te verkennen. Geniet van de panorama’s: morgen zal u er 
weinig oog voor hebben! En hou ook wat krachten voor het eind, want de laatste spe-
cial (3 km) komt pas helemaal aan het slot. Het decor: de slingerende singletracks aan 
de Donkvijver, met tussenin enkele korte maar nijdige klimmetjes. Een laatste sprintje 
bergop en u bent aan het einde van de special, meteen ook de finish van de rit!

A1 Inkatlas 136842 A1

Created on Inkatlas. © OpenStreetMap contributors (openstreetmap.org). Map data Aug 01, 2018. 1:75000
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De cijfers

   
   127 km    2176 hm

   
   12u00    19u00

   
   21u30    2

Deelnemers van een duoteam rijden elk 1  ronde.
Zij kiezen zelf in welke volgorde zij dat doen.

  Bevoorradingen:
   • Start/finish
   • Kruispunt Spijker/Heidje, Maarkedal
  • Kruispunt Weistraat/Rovorst, Brakel

Parcoursbeschrijving

Deelnemers van de eerste editie zullen het eerste kwart van de vernieuwde zaterdag-
rit herkennen: na een snelle beginfase om Oudenaarde te verlaten, bedwingt u onder 
meer de Koppenberg via een offroad pad, het Elenebos en het beruchte Leo Pironpad, 
een rockgarden avant la lettre die een begrip geworden is bij de lokale bikers én de 
deelnemers van vorig jaar. Doordat het verharde gehalte in dit eerste kwart iets hoger 
is dan alles wat nadien komt, kan het een goeie strategie zijn om in de openingsfase 
een leuk groepje te zoeken en krachten te sparen: wat komt is nog o zo zwaar!

Na de oversteek van de Rijksweg naar Ronse keren we niet meer terug richting Taai-
enberg, maar brengt een singletrackpassage u naar het nieuwe hoogtepunt (letterlijk 
én figuurlijk) van de rit: het Muziekbos! Enkele passages om vingers en duimen af te 
likken: de afdaling van de Maneschijn - één van de mooiste van de streek, met aan het 
eind een tunneltje waar u goed uit uw doppen moet kijken; de uitzonderlijke privé-
passage in het bikeparadijs van ‘Mijnheer Dokteur’, dat we voor u terug in ere hebben 
hersteld; en na veel daal- en klimwerk tot slot nog een bijzonder pittige klim op porfier-
steentjes, waar u goed moet trappen én sturen.

Nadien krijgt u even de kans om op uw effen te komen en de energievoorraad bij te 
vullen: er wachten richting finale enkele vlakkere stroken waar de wind zijn rol kan spe-
len. Tussenin moet u de IJskelder over, met zijn opstekende keitjes die bij nat weer even 
glad liggen als de naam van de klim doet vermoeden. Na de tweede bevoorrading 
duikt u de finale in: een lange opeenvolging van de korte, steile ‘nepen’ die typisch zijn 
voor de Vlaamse Ardennen, maar dan vaak offroad! U passeert onder meer Berg Ten 
Stene, de Boigneberg en de Eikenberg, stuk voor stuk hellingen die al veel voorjaars-
klassiekers over zich heen hebben gekregen.

Na één van de leukste afdalingen van het weekend - u heeft ze vorig jaar ook zien pas-
seren, maar dan een stuk trager... - wacht dezelfde slotklim als vorig jaar. Behoorlijk 
lang, steil én voorzien van geulen en losse keien: een laatste kans om uw concurrenten 
uit het wiel te schudden!

A1 Inkatlas 136843 A1

Created on Inkatlas. © OpenStreetMap contributors (openstreetmap.org). Map data Aug 01, 2018. 1:75000
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De cijfers

   103,2 km      1690 hm

   11u00       17u15

   18u30       2

Deelnemers van een duoteam rijden elk één ronde

  Bevoorradingen:
   • Start/finish
   • Kruispunt Parking kruispunt Torendreef/Enclus du Haut

Parcoursbeschrijving

Heeft u nog pijnlijke benen na de zaterdagrit? U krijgt net als vorig jaar een tiental kilo-
meter de tijd om op te warmen op de lange vlakke offroadstukken langs de Schelde-
boorden, een fraai stukje natuur dat even typerend is voor de Vlaamse Ardennen als de 
heuvels. Eenmaal u het centrum van Berchem voorbij bent, start het echte werk. Te be-
ginnen met enkele pittige kuitenbijters tussen de velden richting het pittoreske dorp 
Kwaremont. Het stukje kasseien dat u tussen het klimmen door naar beneden moet, 
dat zou u moeten herkennen: dit zijn de keien van de beroemde Oude Kwaremont.

De Vlaamse Ardennen lijken wel een stukje echte Ardennen te worden zodra u het 
bordje ziet staan dat de Pensemont aankondigt. Na de met voorsprong langste klim 
van onze driedaagse wordt u beloond door kilometers fun in het Kluisbos, vorig jaar 
met stip de favoriete passage van de deelnemers. Enkele pittige technische passages 
en stevig klimwerk volgen elkaar in sneltempo op. We schotelen u met dank aan pri-
véeigenaars verschillende eenmalige passages voor die normaal strikt verboden ter-
rein zijn. Schrik niet als u een roversdorp, een spookkapel of een vliegtuigwrak aantreft 
middenin het bos: u ijlt niet, ze liggen er wel degelijk.

Terugkeren naar Oudenaarde, dat doet u via een hellingenketting die u kent uit het 
klassieke voorjaar: eerst komt u nog eens op de Oude Kwaremont voorbij, nadien temt 
u de Paterberg via een tricky onverhard pad dat parallel loopt met de kasseiklim, en na 
een lange roetsjbaan van wandel- en veldwegen wacht een passage door een bos dat 
u zaterdag al heeft bezocht. Dankzij een bereidwillige privéeigenaar temt u de voor-
laatste helling via een bospad dat u vorig jaar niet zag. Opgepast voor krampen in de 
kuiten: de stijgingspercentages knikken erg hoog!

Alsof het allemaal nog niet genoeg is geweest, wacht nadien nog de allerbekendste 
beklimming van de streek: de Koppenberg. Deze keer mag u de wereldberoemde Bult 
van Melden via de kasseien omhoog! Eenmaal boven zijn uw finishershirt, de gratis 
pannenkoeken en de après vlakbij: een laatste keer de duistere poort richting finish 
door, de ‘Donkvijverberg’ op, en u heeft het gehaald! Proficiat!

A1 Inkatlas 137238 A1

Created on Inkatlas. © OpenStreetMap contributors (openstreetmap.org). Map data Aug 02, 2018. 1:75000
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Startuur  Nr. Naam m/f Nr.  Naam m/f

13u00  302 A Ian Debaere m 302 B Bart Lepez m
13u01  303 A Jan Van Den Eynde m 303 B Peter Deprins m
13u02  304 A Will Scheper m 304 B Robert Doodkorte m
13u03  305 A Philippe Cremie m 305 B Koen Van Looy m
13u04  205 Anja Geldhof f
13u05  204 Ine Van Eccelpoel f
13u06  203 Sara Michielsens f
13u07  185 Peter Verbeurgt m
13u08  184 Basil Top m
13u09  183 Franjo Vercruysse m
13u10  182 Claude Baert m
13u11  181 Niels Evraert m
13u12  180 Dylan Vervoort m
13u13  179 Jonathan Devolder m
13u14  178 Bram Huysentruyt m
13u15  177 Tony Baert m
13u16  176 Tim Wouters m
13u17  175 Pascal Meulders m
13u18  174 David Beulens m
13u19  173 Pieter Geerts m
13u20  172 Frederik Van Eeckhout m
13u21  171 Johan Van Espen m
13u22  170 René Benthem m
13u23  169 Dirk Beullens m
13u24  168 Peter De Frenne m
13u25  167 Yves Collette m
13u26  166 Jurgen Van Den Berghe m
13u27  165 Davy Vander Gucht m
13u28  164 Tom Seminckx m
13u29  163 David Verbeyst m
13u30  162 Joris Van Durme m
13u31  161 Bart Van Driessche m
13u32  160 Tony Cornelis m
13u33  159 Wesley Van Bellinghen m
13u34  158 Kess Heytens m
13u35  401 A Ron Mourik m 401 B Tanja Bastiaansen f
13u36  306 A Bram Imming m 306 B Henk Verdonk m
13u37  307 A Jens Vandamme m 307 B Kevin Goemare m
13u38  501 A Michael Bakker m 501 B Damian Wevelsiep m
13u39  157 Koen Lenaerts m
13u40  156 Quinten Van Den Bossche m
13u41  155 Renaat Demeter m
13u42  154 Dennis Thijs m
13u43  153 Carl Thijs m
13u44  152 Dries Lernou m
13u45  151 Kristof Vaneeckhout m
13u46  150 Joost Vancoillie m
13u47  149 Frederik Ingelbeen m
13u48  148 Aïden Maes m
13u49  147 Willem Wauters m
13u50  146 Brett Wauters m
13u51  145 Bernd Ramboer m
13u52  144 Filip Meulders m
13u53  143 Robbe Vande Ginste m
13u54  142 Senne van Hoof m
13u55  141 Jef Smismans m
13u56  140 Gilles Poté m
13u57  139 Tom Steenackers m
13u58  138 Milan Levecke m
13u59  137 Dimitri Maes m
14u00  136 Erwin De Clerck m

D
EELN

EM
ER

S

Deelnemers Mountainbike van Vlaanderen 2018 & starttijden proloog

14u01  135 Jochen Steijlen m
14u02  134 Alex Vangeneugden m
14u03  133 Lukas Lamberechts m
14u04  132 Emile Eeckhout m
14u05  131 Patrick Koch m
14u06  130 Klaas Vantornout m
14u07  308 A Ben Van Wijmelbeke m 308 B Thomas Gheeraert m
14u08  309 A Jakob Coussement m 309 B Carlo De Boulle m
14u09  310 A Bart De Roose m 310 B Steven Lamon m
14u10  311 A Ronald Ruijven m 311 B Ron Keus m
14u11  312 A Martijn Verschuur m 312 B Ron Van den Burg m
14u12  129 Pieter Bruggeman m
14u13  128 Mathieu Lammers m
14u14  127 Tom Schepers m
14u15  126 Jelle Grootaert m
14u16  125 Niels Derveaux m
14u17  124 Christophe Cardoen m
14u18  123 Jan Luyten m
14u19  122 Erwin De Baere m
14u20  121 Sammy Knockaert m
14u21  120 Andreas Suls m
14u22  119 Peter Van Mosselvelde m
14u23  118 Stijn Vandelacluze m
14u24  117 Bart Proot m
14u25  313 A Bart Goudeseune m 313 B Lode Labeeuw m
14u26  314 A Kristof Wagemans m 314 B Tim Wagemans m
14u27  315 A Wim Bossaerts m 315 B Bart Peeters m
14u28  206 Sabine Bombaert f
14u29  116 Loïc De Roose m
14u30  115 Larwing Malfait m
14u31  114 Rik De Lannoy m
14u32  113 Dries Decoster m
14u33  112 Mathias Cloostermans m
14u34  111 Jan Pollet m
14u35  110 Olivier Verenghen m
14u36  109 Bart Abrams m
14u37  108 Gunther Biesemans m
14u38  107 Kris Verhooghe m
14u39  106 Jef Vanhoof m
14u40  105 Hans Jurgen Verselder m
14u41  104 Louis Van Damme m
14u42  103 Niels Lievens m
14u43  102 Mario Willems m
14u44  101 Juul van Loon m
14u45  100 Lizander Cardyn m
14u46  99 Géry Bradefer m
14u47  186 Maurits Buist m

15u00  316 A Franky de Baedts m 316 B Philip Van Malderen m
15u01  317 A Jérémy Dewaele m 317 B Emmanuel Lateur m
15u02  402 A Kevin Van Cutsem m 402 B Katrien Torfs f
15u03  207 Celine van Nieuwenhove f
15u04  98 Pieter Loose m
15u05  97 Laurent Devoldere m
15u06  96 Rob Woestenborghs m
15u07  95 Jan Vanhaver m
15u08  94 Kevin Verpoest m
15u09  93 Gert Wauters m
15u10  92 Wim Hoste m
15u11  91 Lorenzo Louagie m
15u12  90 Sander Patry m



15u13  89 Tom Lemmens m
15u14  88 Kenny Vertenten m
15u15  87 Luc Wouters m
15u16  86 Joost Vanmeerhaeghe m
15u17  85 Gerben van Duin m
15u18  84 Björn Rondelez m
15u19  83 Jens de Mezure m
15u20  82 Tom Berrevoets m
15u21  81 Boudewijn Geijtenbeek m
15u22  80 Rudi Littelink m
15u23  79 Joeri Clauwaert m
15u24  78 Kurt Roels m
15u25  77 Kris Van Landegem m
15u26  76 Matthias Boetens m
15u27  75 Nico Stevens m
15u28  74 Hein Peeters m
15u29  73 Maxime Dony m
15u30  72 Andries Baert m
15u31  71 Luc Baert m
15u32  70 Guido Wauters m
15u33  69 Eric Verswijvel m
15u34  318 A Heike van der Woerd m 318 B Derk-Jan van Putten m
15u35  319 A Stijn Bauters m 319 B Bart Bauters m
15u36  320 A Kurt Dhaene m 320 B Chris Peeters m
15u37  321 A Rudy De Bie m 321 B Jorn Vingerhoets m
15u38  322 A Joachim De Geyter m 322 B Wesley Matthys m
15u39  323 A Frank Glorieux m 323 B Massimo Van Lancker m
15u40  208 Emilie Tack f
15u41  202 Veerle Ingels f
15u42  68 Davy Boelens m
15u43  67 Jan De Vries m
15u44  66 Bram Vandendaele m
15u45  65 Brecht Vandendaele m
15u46  64 Kristof Roelandts m
15u47  63 Toon Geersheuvels m
15u48  62 Benjamin Geersheuvels m
15u49  61 Kurt Haertjens m
15u50  60 Sven Dries m
15u51  59 Kristof Demey m
15u52  58 Pieter Moors m
15u53  57 Jan-Frederik Finoulst m
15u54  56 Francis Appeltans m
15u55  55 Harm Oosterbaan m
15u56  54 Wouter Hendriksen m
15u57  53 Erik Dekker m
15u58  324 A Tom Viaene m 324 B Jens Roggemans m
15u59  325 A Mathieu Deridder m 325 B Davy Schelstraete m
16u00  201 Alice Pirard f
16u01  209 Sjoukje Dufoer f
16u02  52 Michiel Van Aelbroeck m
16u03  51 Tom Vandenbussche m
16u04  50 Francis Sevenoo m
16u05  49 Jean-Luc De Bruyckere m
16u06  48 Sven Van Esbroeck m
16u07  47 Cedric Himpe m
16u08  46 Michael Braeckmans m
16u09  45 Jari Leupe m
16u10  44 Michel Meysman m
16u11  43 Dirk Spysschaert m
16u12  42 Rudi Domen m
16u13  41 Kees Stuij m

16u14  40 Pascal Viaene m
16u15  39 Nicolas Kerkhofs m
16u16  38 Bas Peters m
16u17  37 Bart Couckuyt m
16u18  36 Stijn Demeulemeester m
16u19  35 Jasper Haselager m
16u20  34 Jo Claeskens m
16u21  33 Wim Doutreloigne m
16u22  32 Dries Decadt m
16u23  31 Jorgen Flion m
16u24  30 Jan Van Zeebroeck m
16u25  29 Steven Glorieux m
16u26  28 Niko Eeckhout m
16u27  27 Hans Becking m
16u28  301 A Bart Feyaerts m 301 B Wim Feyaerts m
16u29  326 A Filip Pyl m 326 B Pieter De Bock m
16u30  327 A Jelle Verbist m 327 B Frederik Weckhuysen m
16u31  328 A Mathieu Blancke m 328 B Frederik Geiregat m
16u32	 	 329	A	 Ben	Rogge	 m	 329	B	 Olivier	Serafim	 m
16u33  330 A Pieter-Jan Coussee m 330 B Erik D’haeyere m
16u34  210 Kitty Ortmans f
16u35  26 Robin Vanden Abeele m
16u36  25 Mathias Wittevrongel m
16u37  24 Willem De Beyter m
16u38  23 Jeroen Huysentruyt m
16u39  22 Carl Meersman m
16u40  21 Pascal Vandenrijt m
16u41  20 Jurgen Szrek m
16u42  19 Wouter Van Paesschen m
16u43  18 Robbe Verstraete m
16u44  17 Steve Vanhoorne m
16u45  16 Pieterjan De Bock m
16u46  15 Frederik Martens m
16u47  14 Jurgen Vanden Bon m
16u48  13 Roland Lamein m
16u49  12 Glenn Vanobost m
16u50  11 Kurt Boerjan m
16u51  10 Chris Boerjan m
16u52  9 Michael Baker m
16u53  8 Bruno Naessens m
16u54  7 Bram De Bruyckere m
16u55  6 Thibaut Taelman m
16u56  5 Pieter Flamend m
16u57  4 Henk Bos m
16u58  3 Marc de Bruin m
16u59  2 Taeke Oppewal m
17u00  1 Wietse Bosmans m

Volg online de prestatie van de deelnemers
via Raceresult Live Results:
https://my5.raceresult.com/87392/results
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Huldigingen

 Vrijdag 10.08.2018 • Proloog • Huldiging om 19u30
 Huldiging top-3 daguitslag + overhandiging leiderstrui aan de eerste leider in elke categorie
 
 Zaterdag 11.08.2018 • Rit 1 • Huldiging om 19u00
 Huldiging top-3 daguitslag + overhandiging leiderstrui aan de leider in elke categorie
 
 Zondag 12.08.2018 • Rit 2 • Huldiging om 17u15
 Huldiging top-3 daguitslag
 Huldiging top-3 eindklassement + overhandiging leiderstrui aan de eindwinnaar in elke categorie
 Huldiging winnaars subcategorieën solo-mannen en solo-vrouwen:
    • Masters:    alle solorijders geboren voor 1.01.1979, uitgezonderd Grand Masters  
        en renners met elitelicentie.
    • Grand Masters:  alle solorijders geboren voor 1.01.1969, uitgezonderd renners
        met elitelicentie

Naturaprijzen

 Specialized, Brouwerij Roman, Morgan Blue, Color Monkey, Alpine Stars en 100% zorgen voor
 naturaprijzen.
 Er zijn dagelijks prijzen voorzien voor de top-3 van elke categorie, net als voor het eindklassement. 

Leiderstruien ‘designed by Doltcini’

Reglement Mountainbike van Vlaanderen 2018

1. De Mountainbike van Vlaanderen 2018 is een driedaagse wedstrijd georganiseerd door Summerbike  
 vzw, Wolfabriekstraat 8, 9700 Oudenaarde, en aangesloten bij Cycling Vlaanderen in de categorie  
 XCO Open. De reglementen van Cycling Vlaanderen zijn dus van toepassing. 

2. Deelname aan de Mountainbike van Vlaanderen 2018 houdt in dat de deelnemer kennis genomen  
 heeft van de reglementen van Cycling Vlaanderen en van onderstaand reglement, en dat hij deze  
 aanvaardt. 

3. Deelname aan de Mountainbike van Vlaanderen 2018 houdt in dat de deelnemer verklaart in goede  
 gezondheid te zijn om deel te nemen aan een fysiek zware proef en dat zijn fiets en helm zich in goe-
 de staat bevinden om de wedstrijd veilig af te werken.

4. De wedstrijd is open voor vergunninghouders en niet-vergunninghouders. Deelnemers die niet over  
 een geldige vergunning als wedstrijdrenner bij UCI, KBWB, Cycling Vlaanderen of een buitenlandse
 federatie beschikken, zijn verplicht om bij het online registreren drie dagvergunningen aan te kopen
  (totale kostprijs: 15 euro). Vergunninghouders dienen een geldige vergunning voor te leggen bij het
 afhalen van hun deelnamepakket.

5. Renners moeten op 10.08 minstens 18 jaar zijn om deel te mogen nemen aan de Mountainbike van
 Vlaanderen 2018. Uitzondering: nieuwelingen (in duo) en juniores (solo of in duo) met een geldige  
 wedstrijdvergunning als renner mogen wel deelnemen.

6. Deelnemers dienen hun deelnamepakket af te halen op vrijdag 10.08, en dit minstens een half uur
 voor de vooraf via mail meegedeelde starttijd voor de tijdrit. Het afhalen van de deelnamepakketten  
 kan vanaf 10u, en dit in het tentencomplex aan de start/finish (Donkstraat, Oudenaarde).

7. De wedstrijd vindt plaats op de openbare weg. Ondanks onze inzet van politie en seingevers kan deze
 onmogelijk volledig afgesloten worden. Deelnemers zijn tijdens de ritten daarom steeds verplicht de
 verkeersreglementen te volgen.

8. Deelnemers zijn uiteraard verplicht het volledige officiële parcours te volgen. Dit geldt ook voor alle  
 niet-gechronometreerde verbindingsstroken van de vrijdagrit. Dit wordt gecontroleerd
 door middel van elektronische chronometragepunten, onze seingevers en geheime controles.
 Wie niet alle elektronische chronometragepunten is gepasseerd maar wel over de aankomst rijdt,  
 of wie door onze seingevers of medewerkers wordt betrapt op afsnijden, wordt gediskwalificeerd en
 dus uit het vervolg van de wedstrijd gezet. Hetzelfde geldt voor deelnemers die tijdens de ritten het  
 verharde gedeelte van het jaagpad langs de Schelde volgen daar waar het onverharde gedeelte is  
 voorzien.

9. Deelnemers die het parcours van de tijdrit verkennen op vrijdag 10.08 tussen 13u en 18u worden  
 gediskwalificeerd en dus de start aan de wedstrijd geweigerd.

10. Deelnemers die betrapt worden op het weggooien van afval buiten de voorziene afvalpunten aan de
 officiële neutrale bevoorradingsposten worden gediskwalificeerd en uit het vervolg van de wedstrijd
 gezet. Videobeelden of vaststellingen door onze medewerkers gelden hiervoor als voldoende bewijs. 

11. Indien een lid van een duoteam wordt gediskwalificeerd, wordt zijn volledige team eveneens
 gediskwalificeerd en uit het vervolg van de wedstrijd gezet.

12. Deelnemers zijn verplicht om tijdens de drie ritten te gebruiken:

  a.     hun persoonlijke stuurbordnummer, te bevestigen aan de voorzijde van het stuur, met het  
   startnummer duidelijk zichtbaar.
  b.     hun persoonlijke rugnummer, te bevestigen in het midden van de rug, met het
   startnummer duidelijk zichtbaar.

  Het is verboden stuurborden en rugnummers bij te knippen.
  Bij verlies van uw stuurbord moet u een nieuw stuurbord aanschaffen. Dit wordt gefactureerd  
  aan kostprijs. De stuurborden en de daaraan bevestigde chips dienen niet geretourneerd te
  worden na afloop, evenmin als de rugnummers.
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13. Volgende categorieën zijn voorzien:

  a. Solorijders
   I Man (gele stuurborden)
   II Vrouw (magenta stuurborden)
  
  b. Duoteams (oranje stuurborden)
   I Man-man
   II Vrouw-vrouw
   III Man-vrouw
   IV E-bike

 Er worden enkel leiderstruien, podiumhuldigingen en trofeeën voorzien indien er minstens drie
 deelnemers/deelnemende teams zijn per categorie.

 De leiders in deze categorieën zijn tijdens de zaterdagrit en zondagrit verplicht hun leiderstruien  
 zichtbaar te dragen, op straffe van een tijdsstraf van 15 minuten.

 Daarnaast wordt het eindpodium gehuldigd na de slotrit in volgende subcategorieën bij de
 mannen-solorijders en vrouwen-solorijders (geen leiderstrui voorzien):
   • Masters: alle solorijders geboren voor 1.01.1979, uitgezonderd Grand Masters (zie onder)
     en renners met elitelicentie
   • Grand Masters: alle solorijders geboren voor 1.01.1969, uitgezonderd renners met elitelicentie

14. Het eindklassement zal per categorie worden opgemaakt na optelling van de tijden van de drie ritten.

  a. De chronospecials op vrijdag 10.08:

   I Solorijders werken de 3 chronospecials alleen af. De som van de tijden op deze drie  
    gechronometreerde stukken wordt in rekening gebracht voor het dag- en algemene  
    klassement.
   II Duoteams werken de 3 chronospecials samen af. Het is verplicht om samen over de
    finish van iedere special te komen. De som van de tijden van beide rijders op deze
    drie gechronometreerde stukken wordt in rekening gebracht voor het dag- en
    algemene klassement.

  b. De rit op zaterdag 11.08 en zondag 12.08:

   I Solorijders werken de twee lussen alleen af.
   II Duoteams werken de twee lussen in estafettevorm af. Iedere deelnemer van het
    duoteam werkt één van de twee lussen af. In welke volgorde dat gebeurt, speelt geen  
    rol. Het is voor duoteams verboden meer dan één renner op hetzelfde moment in
    wedstrijd te hebben. Wisselen met uw ploegmaat kan u enkel in de daarvoor
    voorziene wisselbox in de startzone, waar u via een handjeklap uw ploegmaat aflost bij 
    aankomst na de eerste lus.

 Voor duoteams wordt zowel op zaterdag als op zondag na het afwerken van de laatste lus
 de tijd stopgezet bij het overschrijden van de finish. De tijd die op dit moment wordt opgemeten, is
 de tijd van uw ploeg voor zowel het dag- als eindklassement.

15. Indien een deelnemer door een mechanisch probleem of valpartij een rit niet kan beëindigen,
 of indien hij buiten de tijd finisht (de tijdslimieten zijn vastgesteld op 21u30 voor de zaterdagrit en  
 18u30 voor de zondagrit):

  a. Als solorijder: kan hij een dag later opnieuw starten, maar wordt hij niet langer opgenomen
   in de uitslag.
  b. Als lid van een duoteam: wordt zijn team een forfaittijd aangerekend en kunnen hij en zijn
   team de volgende etappe gewoon starten. Het team blijft dan gewoon in de uitslag opge-
   nomen.
   De forfaittijd bedraagt de gemiddelde tijd van de andere renners in het team van het
   niet-aangekomen teamlid, vermeerderd met twintig procent.

 Dit geldt niet voor renners die gediskwalificeerd worden. Zij worden uit het vervolg van de wedstrijd  
 gezet. Indien een lid van een team wordt gediskwalificeerd, wordt zijn volledige team uit het vervolg  
 van de wedstrijd gezet.

16. De tijdsregistratie gebeurt door middel van RaceResult.com, en dit steeds en voor alle deelnemers  
 via de chip bevestigd aan hun stuurbord.

 Tijdens de zaterdag- en zondagrit begint de tijdsregistratie voor zowel solorijders als duoteams op het
 moment dat de eerste renner van het peloton de startmat overschrijdt (gun time principe).

17. Deelnemers zijn verplicht zich tijdig aan te dienen aan de start:

  a. Tijdens de tijdrit op vrijdag 10.08: vijf minuten voor de u vooraf via mail meegedeelde starttijd
   aan het startpodium.
  b. Tijdens de ritten op zaterdag 11.08 en zondag 12.08: ten laatste 15 minuten voor het startuur
   aan uw juiste startbox. De zaterdagrit start om 12u en de zondagrit om 11u.

 Dienen deelnemers zich op zaterdag of zondag te laat in de startboxen aan, dan moeten zij achterin
 de laatste startbox aansluiten. Komen zij vrijdag, zaterdag of zondag te laat aan de start, dan wordt
 hen de start geweigerd.

18. De opstelling in de startboxen op zaterdag 11.08 en zondag 12.08 ziet er als volgt uit:

  a. Startbox 1: alle vrouwen-solorijdsters en renners 1 tot en met 50 in het algemene klassement  
   voor mannen-solorijders. Het opstellen gebeurt op afroeping op basis van het algemene
   klassement, met voorrang voor de vrouwen-solorijdsters en nadien de mannen-solorijders.
  b. Startbox 2: alle deelnemers van de duoteams (1 renner per duoteam).
   Het opstellen in deze startbox gebeurt onder het principe ‘first come, first served’.
  c. Startbox 3: renners 51 tot en met 100 in het algemene klassement voor mannen-solorijders. 
   Het opstellen in deze startbox gebeurt onder het principe ‘first come, first served’.
  d. Startbox 4: renners 101 tot en met laatst in het algemene klassement voor mannen-solorijders.
   Het opstellen in deze startbox gebeurt onder het principe ‘first come, first served’.

 Toegang tot de startbox is enkel toegelaten via de officiële ingang van de desbetreffende box, waar
 uw stuurbord zal worden gecontroleerd.

 De vrouwen-solorijdsters starten op het aangegeven startuur aan de wedstrijd met kleine voorsprong.
 Korte tijd nadien starten alle startboxen samen.

19. Volgende renners zijn verplicht zich aan te dienen voor de podiumceremonie, op straffe van een
 tijdsstraf van 15 minuten en het vervallen van hun naturaprijs: 

  a. Na de tijdrit op vrijdag 10.08 om 19u30:
    I. De top-3 in iedere categorie.

  b. Na de rit op zaterdag 11.08 om 19u00:
    I. De top-3 in iedere categorie in de daguitslag.
    II. De leiders in iedere categorie.

  c. Na de rit op zondag 12.08 om 17u15:
    I. De top-3 in iedere categorie in de daguitslag.
    II. De top-3 in iedere categorie in het eindklassement.
    III. De eindwinnaars in volgende subcategorieën bij de mannen-solorijders: 
     1. Masters: alle solorijders geboren voor 1/1/1979, uitgezonderd Grand Masters (zie  
     onder) en renners met elitelicentie
     2. Grand Masters: alle solorijders geboren voor 1.01.1969, uitgezonderd renners  
     met elitelicentie

20. De locaties van de neutrale bevoorradingszones vindt u in het roadbook. In de neutrale
 bevoorradingszone aan de start/finish is het toegestaan om voor uw start uw eigen
 drinkbussen/voeding klaar te zetten op de daarvoor voorziene tafels.

21. De organisatie behoudt zich het recht voor het parcours aan te passen omwille van extreme weers-
 omstandigheden, veiligheidsredenen of andere organisatorische redenen.

22. Het gebruik van een cyclocrossfiets is verboden.



23. Het gebruik van een e-MTB is enkel toegelaten in de e-bike categorie.

24. De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of valpartijen die voor, tijdens
 of na de Mountainbike van Vlaanderen 2018 gebeuren.

25. Het is verboden om in de gechronometreerde stroken van de vrijdagrit in het spoor te fietsen van  
 een concurrerende renner/team (drafting). Wie zich minder dan tien meter achter een concurreren 
 de renner/team bevindt, moet deze ofwel meteen voorbijsteken, ofwel zich terug laten afzakken.
 Deelnemers binnen hetzelfde duoteam mogen wel in elkaars spoor fietsen.

26. Deelname houdt automatisch de toestemming aan de organisatie in om in de toekomst beelden
 van de deelnemers te gebruiken voor de promotie van de Mountainbike van Vlaanderen.
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Dringende medische hulp

Rode Kruis: 0470 21 89 44
Algemeen noodnummer: 112
Politie: 101

 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.

Ziekenhuizen in de nabijheid

 AZ Oudenaarde
 Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde
 Tel: 055 33 61 11

 AZ Glorieux Ronse
 Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse
 Tel: 055 23 30 11

Pechnummer

 In geval van onherstelbare pech: 0474 45 68 74

Organisatie

 Summerbike vzw
 Wolfabriekstraat 8, 9700 Oudenaarde 
 info@mountainbikevanvlaanderen.be
 www.mountainbikevanvlaanderen.be




