FIETS & MTB / GRAVEL HAPPENING
Wielertoeristen welkom op zaterdag 1 oktober in Zomergem

SV Zomergem ISM Cycling Vlaanderen organiseert zijn
allereerste graveltocht
SV Zomergem organiseert op zaterdag 1 oktober 2022 in samenwerking met de OostVlaamse afdeling van Cycling Vlaanderen zijn allereerste graveltocht voor wielertoeristen.
De start- en eindplaats bevindt zich in de sporthal van Zomergem. Zo’n graveltocht is uniek
in Oost-Vlaanderen. De organisatie voorziet verschillende afstanden en plant ook een
begeleide kidstour. Ook wie geen speciale gravelbike heeft, kan deelnemen.
Een graveltocht is een fietstocht over onverharde wegen. Fietsen op grind is in opmars en wordt
steeds populairder bij heel wat wielertoeristen. Er bestaan specifieke gravelbikes, maar de tochten
lenen zich ook voor andere soorten fietsen zoals crossfietsen en mountainbikes. Voor wie dit graag
eens wil proberen, ontwikkelden we onze eigen ‘Strade Bianche’ in het Meetjesland.
Verschillende afstanden
De organisatie voorziet drie verschillende afstanden. De tocht van 90 kilometer is de langste en
loopt door het prachtige Meetjesland. Maar liefst twee derde van het parcours gaat over
onverharde grintwegen.
De andere afstanden zijn 70 kilometer, 54 kimometer en 27 kilometer.
Naast de graveltochten staan er ook twee wegtochten op het programma van 28 en 55 kilometer.
Begeleide kidstour
Ook de kinderen kunnen deelnemen aan de graveltocht. Voor hen tekende DE Werkgroet VTT van
SV Zomergem een specifiek parcours uit van 27 kilometer. De kids rijden in groep, onder
begeleiding, en starten om 13.30 uur.
Een gravelbike is geen must!
Wie niet in het bezit is van een gravelfiets, hoeft niet te wanhopen. Ook andere soorten fietsen zijn
geschikt om de parcoursen af te leggen. Gravel bikes combinereren de snelheid van een
wegracefiets en de robuustheid van een mountainbike en zijn daarmee een interessante optie voor
bikers die zowel op de weg als offroad willen fietsen. Door hun geometrie en afmontage zijn gravel
bikes geschikt voor gebruik op single tracks, zand- en gravelwegen, kasseistroken, asfaltwegen en
gras. Bredere banden zorgen voor een comfortabele rit en meer tractie op onverhard terrein. Bij
voorkeur rijd je op je gravelbike met brede banden (38mm). Ook schijfremmen kunnen helpen om
je meer controle en vertrouwen te geven.”

Geschikte fietsen zijn bijvoorbeeld allterrainbikes (ATB), cyclocrossfietsen of hybrides.
Praktische info
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01/10/2022
Oost-Vlaamse Fiets & MTB/Gravel Happening
Sporthal Den Boer, Den Boer 17, Zomergem / Lievegem
VTT/Gravel: 90-70-54-27 km.
Cyclo: 55-28 km
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VTT/Gravel: 54 & 27 km. I&S: 08.00-14.00
VTT/Gravel: 70 & 90 km. I&S: 08.00-12.00
VTT/Gravel: Kids. 27 km. I: 13.00-13.25-13.30
Cyclo: 55 & 28 km. I&S: 08.00-14.00
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Inschrijving: Vergunninghouders: €6 Niet vergunninghouders: €8.
De begeleide kidstour start om 13.30 uur. Inschrijven vanaf 13.00 uur
Afspuitinstallatie aan het eindpunt
Voor iedereen een gratis consumptie bij de aankomst
Info: Chris De Neve, voorzitter@svzomergem.be https://svzomergem.be/

