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Beste biker,

Welkom in editie 3 van de Mountainbike van Vlaanderen! Hierbij vindt u onze wedstrijdbriefing voor onze eerste Ekopak 
Business Trophy op vrijdag 23 augustus. Neem deze zorgvuldig door zodat u samen met de teammakkers ten volle kan 
genieten van dit sportief teambuildingsmoment.

Onze drie geboden

 1.Safety First! Ondanks onze ruime inzet van seingevers en politie wordt het parcours net als in andere marathon-
wedstrijden niet afgesloten voor verkeer en wandelaars. De weg of het pad is dus niet van u alleen. U bent bijgevolg steeds 
verplicht de wegcode te volgen en voldoende voorzichtigheid in te bouwen om uzelf en anderen niet in gevaar te brengen. 
Op de plaatsen waar het bord ‘drukke zone’ staat, let u nog extra op: hier is een verhoogde kans dat u wandelaars en kinde-
ren kruist of inhaalt.
 2.Respecteer de natuur! Wie betrapt wordt op het weggooien van afval, verliest niet alleen voor eeuwig het res-
pect van zijn medebikers, maar wordt eveneens gediskwalificeerd en dus ook uit de wedstrijd gezet. Enkel in de daarvoor 
voorziene afvalzones aan de bevoorradingsposten mag u afval weggooien. Dit wordt nadien netjes opgeruimd door onze 
medewerkers. Zorg er ook voor dat u geen gewassen van landbouwers vernielt. Door gewassen rijden = parcours verlaten = 
risico op diskwalificatie.
 3.Niet narijden! Het is verboden om de GPX’en nadien na te rijden of te verdelen, of om de ritten vooraf te verken-
nen. Onze parcoursen bevatten veel eenmalige privépassages. Als zij na afloop betreden worden, kan dit onaardige (land-
bouwers verwelkomen niet graag onaangekondigde bikers op hun boerderij) tot ronduit levensgevaarlijke (wij rijden deels 
door privaat jachtgebied) gevolgen hebben voor uzelf, en bovendien ook nefaste effecten voor onze organisatie (wij zijn in 
het verleden door narijders al mooie privépassages kwijtgespeeld).

Hoe geraakt u bij ons?

Nieuwe locatie: Hotond Sporthotel, Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen

Volg uw GPS naar de Zandstraat in Kluisbergen. Volg daar de pijlen naar de parking in de Reybroeckstraat die zich op 
fietsafstand van het Mountainbike van Vlaanderen-dorp in de schaduw van de Hotondmolen bevinden. Het is verboden te 
parkeren op de parkeerstroken aan het Hotond Sporthotel, deze zijn voorzien voor de organisatie.

Hoe haalt u uw deelnamepakket af?

Dit doet u in de Hotondmolen op het eerste verdiep, Zandstraat 4 - 9690 Kluisbergen. Dat kan van 13u30u tot 14u30, 

In het deelnamepakket vindt u onder meer uw stuurbord (bijknippen = not done!), plus spanbandjes en veiligheidsspelden. 

Ook uw timingchip zit in het pakket. Deze dient u te bevestigen aan de buitenzijde van uw voorvork. Bij twijfel over de 
montage: check het roadbook. Bij opgave of aan de finish dient u uw timingchip terug te bezorgen aan onze timingverant-
woordelijke. Niet teruggekeerde chips worden aan u gefactureerd aan 60 euro per stuk.

U zal in uw startpakket (1 per team) ook 4 polsbandjes vinden. Deze geven jullie recht tot het walking diner in de schaduw 
van de Hotondmolen. Onze verantwoordelijke zal jullie ook meteen vragen naar jullie maat van T-shirt die jullie meteen bij 
het afhalen van het startpakket zullen meekrijgen. 

Fietsparking

Dagelijks hebben wij een bewaakte fietsparking voor onze deelnemers. Laat uw gps en helm niet achter in de fietsparking.
Vrijdag van 10u00 tot 22U00

BRIEFING
EKOPAK BUSINESS TROPHY
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Startprocedure

Tijdens de tijdrit op vrijdag meldt u zich ten laatste vijf minuten voor de opgegeven starttijd aan de
start aan. Deze bevindt zich op de brug in de Hotond Arena. De Trek-boog in de Hotond Arena dient NIET voor de start van 
uw tijdrit, maar voor de start van de derde special aan het eind van de vrijdagrit.

Starttijden teams

 15:00 Ekopak 4

 15:05 Thompson 3

 15:10 +GF+

 15:15 Ekopak 3

 15:20 Thompson 1

 15:25 Moufflussport

 15:30 Vink

 15:35 Ekopak 1

 15:40 Thompson 2

 15:45 Ekopak 2

Parcours

Op donderdagmorgen 22 augustus ontvangt u de GPX-track voor voor uw rit, zodat u deze tijdig op uw toestellen kan 
plaatsen. De rit wordt uiteraard ook helemaal bepijld, gebruik van GPS is niet verplicht.

Parcoursinfo en -beschrijvingen vindt u op onze website en het roadbook.

Te volgen bepijling:
- Vrijdag: roze signalisatie

Signalisatie duidt de mogelijk riskante punten aan. Let hier extra op:

Vrijdagrit: 
- Respecteren van de wegcode en rekening houden met andere bosbezoekers geldt ook in de gechronometreerde specials 
op vrijdag! Enkel tijdens de derde special rijdt u op een afgesloten parcours.
- Binnenkant van de door kegels voorbehouden zones gebruiken tijdens de wegen van special 1 en special 2. 
- Er zijn geen seingevers voorzien op de niet-gechronometreerde gedeeltes.

In nood

Bel bij dringende medische hulp eerst 112!
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. Medische hulp nodig, hoe klein ook: spreek de hulp-
verleners aan!

Heeft uw lichaam onderweg een klein knakje gekregen, dan kan u dagelijks terecht bij de mensen van Chiropraxie Vlaam-
se 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.
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Ekopak Business Trophy

De Ekopak Business Trophy bestaat uit drie gechronometreerde specials, met tussenin drie niet-gechronometreerde ver-
bindingsstukken.

Starten: de start van de rit gebeurt via een vooraf vastgelegde startvolgorde. De eerste kilometers zijn niet-gechronome-
treerd. Bij de start van iedere special vindt u onze medewerkers, die de renners om de halve minuut laten starten op de 
volgorde waarin u toekomt aan de special (first come, first served). De startvolgorde op het startpodium heeft dus geen 
invloed op de startvolgorde aan de specials. 

Alle teams starten samen aan iedere special. De teams zijn verplicht samen over de aankomst te komen van iedere special! 
Drafting (in het spoor rijden van een concurrerend team) 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 team mogen 
(en moeten) in elkaars gezelschap rijden.

Uw eindtijd voor de rit is het totaal van de opgemeten tijden van de laatste renner in het team 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.

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 chrono-
metragepunten (zowel zichtbaar als onzichtbaar), seingevers en medewerkers. 

Een helm is uiteraard verplicht.

Opgave

Verlaat u onze wedstrijd, spreek dan onze timingverantwoordelijke aan aan de finish. Zo hoeven wij of uw supporters niet 
ongerust te zijn indien u plots verdwijnt van de live timing.

Podiumhuldigingen

Enkel het winnende team worden tijdens de walking diner gehuldigd.

It’s okay to go slow

Materiaal

Onze partner Bikeking biedt dagelijks een gratis reparatieservice aan de start/finishzone aan.
Vervangonderdelen worden uiteraard aangerekend. De bevoorradingsposten hebben eveneens wat basic reservemateriaal, 
smeermiddel en fietspomp mee. Vraag ernaar in geval van nood!

Onze partner 9th Wave Cycling biedt een wielservice aan de start/finishzone aan.

De bikewash, voorzien van hoogwaardige onderhoudsproducten van Morgan Blue, bevindt zich vlakbij de finish.

Bevoorradingen:

Volgende bevoorradingspost is voorzien:
1 onderweg (km 16)

Locatie bevoorradingspost onderweg:
Buissestraat 65 (Kluisbergen) - 50°45’54.3”N 3°29’08.3”E (50.765092, 3.485645)
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U ontvangt uw gels en energy bars van Svensson reeds bij uw deelnamepakket. Aan de bevoorradingen zijn geen energy 
gels voorzien en geen energy bars in verpakking, maar wel voldoende andere voeding en Svensson (sport)drank: voorge-
sneden energy bars, Vondelmolen-peperkoek, fruit van Cibel, noten van AllNuts, sportdrank, water, ...

Live timing

Link: https://my1.raceresult.com/114371/results

Op ons ledscherm aan de aankomst kunnen de supporters de live passages aan een tiental tussenpunten en de finish 
volgen. 
Meteen na uw finish vindt u er dus ook uw voorlopige uitslag, en later op de dag ook de definitieve uitslag en het klasse-
ment.

Roadbook

Een gedrukte versie van het roadbook ontvangt u in uw startpakket. Samen met de GPX’en ontvangt u donderdagmorgen 
ook een digitaal exemplaar van het roadbook. Hierin vinden uw supporters ook overzichtskaarten.

Supporters/randprogramma

De start/finishzone is voorzien van een gezellig publieksdorp waar uw supporters met een hapje en een drankje uw passa-
ge/finish kunnen afwachten. Toegang tot het publieksdorp is gratis.

Er is ook een uitgebreid randprogramma met een recreatieve veldtoertocht (zaterdag), gratis Summerbike Test & Expo 
(zaterdag tot 17u), eMTB race (zaterdagavond) en gratis kidswedstrijden (zondag). 

Laten we er samen een onvergetelijk bikemoment van maken!

Simon Lamon en Peter Deconinck,
Summerbike vzw
Organisatie Mountainbike van Vlaanderen


