Peter van Petegem Classic 2019
Brakel, BE22-4-2019
Met: Anja

Bijna 3000 wielertoeristen genieten van zalige Peter Van Petegem Classic
Een zalige afsluiter van de paasvakantie. Dat was de twaalfde editie van de Peter Van Petegem Classic,
de derde manche van de Proximus Cycling Challenge. Bijna 3000 wielertoeristen zakten op
Paasmaandag naar Brakel af voor een tocht van 77, 109 of 158 km.

Parcours
Vanuit Brakel rijden we via Everbeek naar Geraardsbergen waar we al snel de Muur van
Geraardsbergen en de Bosberg voorgeschoteld krijgen. Vervolgens loopt het parcours naar de
Congoberg om van daaruit richting Gooik te gaan en de zeer goed bewaarde kasseistrook "Hel van
Oetingen".
Na een bevoorrading aan het standbeeld van Urbanus, gaat het verder richting Edingen waar de
rustige wegen en de prachtige natuur worden opgezocht. Aangekomen in de streek van la "Wallonië
Picarde" zal de langste afstand verder rijden doorheen het bos van Saint-Marcoult naar Thoricourt en
Lombise (waar in de verte Pairi Daiza te zien is). Via Lens trek je dan rond het militair complex van
Chièvres om een knoert van een kasseistrook van 3,5km ten lijve te gaan. Na een welverdiende
bevoorrading gaat het richting de "Pays des Collines". Alle afstanden komen weer samen in Ogy om
samen La Houppe aan te vatten waarna de richting van Maarkedal wordt genomen. Via Etikhove
beklim je de Varent om te stoppen bij Brouwerij Roman.
Als finale gaan we nog even langs de klassieke Haaghoek, de Keiweg en de Langendries. Als uitsmijter
is er de Veldeman om eens de Valkenberg ... naar beneden te rijden en zo aan te komen in Brakel.

Parcoursoverzicht




77 km (881 hoogtemeters)
109 km (1335 hoogtemeters)
158 km (1729 hoogtemeters)

1. Tenbosse
De straat Tenbosse staat bekend als helling
in de wielerklassieker Ronde van
Vlaanderen. De Tenbossestraat wordt pas
sinds 1997 erkend als helling, toen bleek dat
de wedstrijd vaak hier in een definitieve
plooi viel.
2. Muur van Geraardsbergen
Komende van Brakel loert de Muur van
Geraardsbergen in de verte. De befaamde Muur
is er ten opzichte van vorig jaar weer bij! Je
krijgt er 1 km aan kasseien voorgeschoteld, met
een maximum stijgingspercentage van bijna
20%. Kortom, de meest iconische helling van het
parcours!
3. Bosberg
Achter de Muur van Geraardsbergen - bij
Attembeke - ligt de Bosberg. Een flinke
kuitenbijter op kasseien. Bij deze klim zit het
venijn in de staart dus zorg ervoor dat je tot op
het einde voldoende energie hebt!
4. Congoberg
De Congoberg bevindt zich in Galmaarden en
heeft een lengte van 1.100m en een gemiddeld
stijgingspercentage van 5%.
5. Langendries
De Langendries, lange broer van de Berendries,
wordt ook weleens de Hostellerie genoemd naar
het voormalig restaurant aan de voet. De
helling bestaat uit een brede asfaltweg.
Afstand

156,87 km

Calorieën

3.167 Cal.

Wat een prachttocht weer, alles erop en eraan, een mooie
omgeving, goed geluimde mensen, her en der wat dieren en
goede verzorging; de benen waren goed genoeg en het hart
prima ook op “De Muur/Kapelmuur” en daarna de Bosberg (3
jaar terug alweer!)

Hartslag

135 bpm Gem. HS
167 bpmMax. HS

Ieder voor zich hebben we gezamenlijk genoten van deze
terugkerende tocht, wel één van de mooiste in het jaarlijkse
voorjaars fietsen.

Gemid. Bewogen

25,7 kph

Max. snelheid

61,3 kph

Veel meer hoeft er niet gezegd te worden.

We houden het hier bij de fotografische impressie.

Tijd

6:33:54

Tijd bewogen

6:06:22

Verstreken tijd

6:33:54

Gemid. Snelheid

23,9 kph

Stijging

1.390 m

Gemid. fietscadans

68 rpm

Max. fietscadans

113 rpm

Gem. temp.

21,4 °C

STARTNUMMER
2817

STARTNUMMER
2818

