Zaterdag 21 mei 2022 - Altebra/Muur LM Classic & MTB tocht Op en Rond de Muur
Organiserende club: Fietsclub Unitas (Cycling Vlaanderen)
Altebra / Muur Classic MTB Op en Rond de Muur - VTT: 80 (enkel op gpx) -60-40-25 km.
Cyclo: 130 -95-60-40-25 km. Kids: 25 km.
Fietsclub Unitas - Steenhuize
Altebra, Hasseltkouter 53, Ophasselt -Geraardsbergen
Cyclo: 60 & 40 & 25 km. I&S: 08.00-13.30
Cyclo: 95 km. I&S: 07.00-11.30
130 km. I&S: 07.00-10.30
Kids: CTT: 25 km. I&S: 13.00-13.25-13.30
VTT: 40 & 25 km. I&S: 08.00-13.30
VTT: 60 km. I&S: 08.00-11.30
VTT: 80 km. I&S: 08.00-11.30 (vtt 80 km enkel op GPX en bij
voorinschrijving mogelijk)
Info: joanbroeckaert@pandora.be, 0473/ 45.22.00, fietsclub.unitas@gmail.com
https://www.facebook.com/unitassteenhuize/
Voorinschrijvingen:
https://cycling.vlaanderen/tochten/altebramuur-lm-classic-2022-05-21
Tarief voorinschrijvingen:
€6 voor alle leden, €8 voor niet leden.
Inschrijving op de dag zelf:
€7 voor aangesloten leden, om het even welke afstand.
Niet leden betalen €9.
Op zaterdag 21 mei 2022 organiseert Fietsclub Unitas opnieuw zijn jaarlijkse Altebra Classic met
daarbij de MTB tocht Op en rond de Muur. De start en finish vinden traditiegetrouw plaats in de
Altebra gebouwen te Ophasselt bij Geraardsbergen. Na de coronaperiode gaan wij er terug vol
tegenaan.
Het parcours!
Cyclotochten:
Centraal in de langste afstand staat het drieluik Muur, Bosberg en Congoberg, met de strijd op de
stenen van de Oudenberg en de Bosberg. De Berg te Bever zorgt nadien voor de apotheose. Deze
helling (in Sint-Antelinks) zit in het parcours van 60, 95 en 130km en is eigenlijk een steile veldweg
die een paar jaren geleden werd geasfalteerd.
Het parcours gaat door drie verschillende provincies: Henegouwen, Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant. Geraardsbergen is met de Muur en de Bosberg de bakermat van de fietssport midden in
de Vlaamse Ardennen. Dat allemaal samen is goed voor 700 hoogtemeters. De fietstochten staan
garant voor een aangename kennismaking met een heel aantrekkelijke streek. De deelnemers
ontdekken zeker de glooiingen van de Vlaamse Ardennen, de schilderachtige wegen in het
Henegouwse Pays des Collines en de pracht van de Denderstreek.

in Geraardsbergen beklimmen wij het “Vlaamse wielermonument” de Muur. De mythische Muur is
een heilige plek voor wie van koers houdt en heeft een enorme uitstraling in binnen- en
buitenland. De Muur is ook de scherprechter in vele wielerklassiekers. Als toetje krijgen de
deelnemers dan ook de Kapelmuur voorgeschoteld. Even voorbij de iconische Muur wacht een
tweede uitgebreide bevoorrading op de parking van het Oudenberghof.
De zone rond de Muur is prachtig maar vergeet de lastige Bosberg niet! De combinatie van slecht
“weggemoffelde” kasseien en stijgingspercentages tot 14 procent en met helemaal op het einde
nog een vervelende knik, maken van deze helling een echte kuitenbijter. Na deze hellingen kan
iedereen een zucht van opluchting slaken. Of toch niet helemaal, want voor de deelnemers aan de
130km gaat de weg weer hellen. De Congoberg is in zicht! Op zich is dit niet zo'n zware hindernis
met een lengte van 800 meter en een gemiddeld stijgingspercentage van amper 4,3 procent, maar
in combinatie met de Muur en Bosberg kan dit wel in de kuiten kruipen.
Het unieke heuvellandschap en het stevig parcours maken van deze Altebra Classic zeker een
boeiend geheel. De cyclotochten zijn zeer gevarieerd, van heuvelend tot sterk golvend.
Kortom met 700 hoogtemeters is dit ultieme uitdaging voor elke wielertoerist. En uiteraard zijn
alle elektrische fietsen en e-mountainbikes welkom.
Kort samengevat:
In de rit van 130km (…..hm) krijg je maar liefst 15 hellingen en 2 kasseistroken voor de kiezen. In
en rond Geraardsbergen wacht het zwaartepunt van het parcours met de befaamde Muur,
Bosberg en Congoberg. Eens je de Berg te Bever in Sint-Antelinks over bent kan je genieten van de
laatste kilometers richting finish!
Ook de 95km (…hm) is een pittige tocht met maar liefst 9 hellingen.
Doe je het liever iets rustiger aan dan zijn de kortere afstanden van 60 – 40 of 25km zeker iets
voor jou. Je kan steeds de keuze maken; de Muur beklimmen of een alternatieve weg nemen.
Heb je ook zo’n zin om eindelijk weer eens een stevige goed georganiseerde classic en of MTB
tocht te rijden door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines? Schrijf je dan snel in voor
onze cyclotocht en mountainbiketocht.
Kids Tour:
De kids gaan op pad voor een cyclotocht van 25km. De kids starten in groep om 13.30u en krijgen
nadien allemaal een geschenkje. Alle kids (met vergunning) zijn starten gratis.
Parcours MTB
De mountainbiketochten Op en rond de Muur van 25, 40, 60 en 80km hebben dezelfde aanpak:
hoe langer de afstand, hoe energieker het wordt. Afzien op en rond de Muur, de legendarische
stadshelling met een gemiddeld hellingspercentage van 9,5% komt vlak voor de eerste
bevoorrading. De zone rond en de beklimming van de Muur, het unieke heuvellandschap, de
lastige Horemansberg en de spectaculaire afdaling van de Bosberg, maar dan uiteraard offroad en
de zone rond de Pollareberg zorgen voor een stevig parcours. De dapperen die voor de langste
afstanden kiezen krijgen zeker een parcours op hun maat.
Er zijn verder nog een aantal spectaculaire hindernissen aanwezig op het parcours, die
gecombineerd met een aantal technische stukken, er een aantrekkelijk geheel van maken. De
fanatieke mountainbiker die houdt van het betere klimwerk zal zeker de 60 of 80km opzoeken.

De langste afstand van 80km is enkel op gpx en bij voorinschrijving mogelijk. Ook de kortere
afstanden zijn best aangenaam met zeer variërende parcoursen.
Voorinschrijving:
Dit is niet verplicht maar dit is sterk aangeraden. Inschrijven én betalen kan via de website van
Cycling Vlaanderen. Zie link hierboven.
Na je inschrijving krijg je meteen een bevestigingsmail. Toon deze of print deze af en breng dit
documentje mee bij de inschrijving. Met dit e-ticket kan je je jouw kaderplaatje en een polsbandje
dat recht heeft op een gratis consumptie ophalen aan de startlocatie en vertrekken voor cyclo- of
MTB-tocht.
Bovendien betaalt wie vooraf inschrijft 1 euro minder en de gpx-file van jouw rit wordt voor het
event via mail aan u bezorgd.
Al de deelnemers die vooraf zijn ingeschreven laten zich toch nog best inscannen wil met punten
scoren met de CYCLOO app.
Fietsen en daarna feesten!
De Altebra Classic voor wielertoeristen is een goed omkaderd en uniek evenement met een ruime
parking en heerlijk warme douches. Het inschrijvingstarief bedraagt 7 euro voor
vergunninghouders. Deelnemers zonder vergunning nemen er een dagverzekering bij voor € 2.
Voor alle deelnemers is er na de tocht een gratis abdijbiertje dat genuttigd kan worden in onze
sfeervolle verbruikszaal.
Het fietsevenement is ook een feest met muzikale animatie. Elk jaar is er een uitgebreide show
met dit jaar een optreden van een fantastische groep. Die groep zal kort na de middag optreden.
De Altebra Classic staat voor kwaliteit, fun en uitdaging.
M/V OK-Label op de Altebra/Muur LM Classic.
Hierbij geven we als organisatie de nodige aandacht aan de vrouwelijke deelneemsters zonder de
mannelijke deelnemers uit het oog te verliezen.
Dat betekent:
- Sanitaire voorzieningen voor zowel mannen als vrouwen aan de start en aankomst alsook op de
bevoorradingsposten
- Gescheiden kleedkamers aan de start en aankomst
- Omkleed- en douchemogelijkheden.
- Gescheiden douches aan de aankomst
- Mobiele depannagedienst.
En er is nog veel meer:
- Parking in de onmiddellijke omgeving.
- Gratis bewaakte fietsenstalling.
- Pech/ophaaldienst.
- Gratis MTB kidstocht.
- Fotograaf aanwezig op parcours.
- Seingevers aanwezig op gevaarlijke oversteekplaatsen.
- Uitgebreide bevoorrading
- Aan elke bevoorradingspost heb je de mogelijkheid om je drinkbus te vullen met water of
sportdrank.
- Alle posten zijn voorzien van een toilet.

- Elke deelnemer krijgt een gratis Ename abdijbiertje of andere consumptie
- Unieke en gezellige sfeer na de tochten met DJ en covergroep.

