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15 raids om van     te dromen!

Liefhebbers van raids of van avontuur dromen ervan, hebben er waanvoorstellingen van. Er zijn raids die 
zich ‘de zwaarste van de wereld’ noemen of ‘de ervaring van je leven’. Sinds een jaar of twintig, stellen 
etappewedstrijden de uithoudingscapaciteiten van een groeiend aantal bikers op de proef. Sommige 

liefhebbers komen van de andere kant van de wereld om aan een bepaalde wedstrijd deel te nemen. De 
internationale agenda van deze soort wedstrijden wordt van jaar tot jaar omvangrijker. Om je te helpen je 
keuze te maken uit een honderdtal etappewedstrijden die op onze website verzameld zijn, presenteren we je 
enkele van de mooiste en meest legendarische.
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15 raids om van     te dromen!
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We beginnen met de beroemdste. De koningin van de etappewedstrijden is ook de meest 
gemediatiseerde ter wereld. Voor de 12de editie werden de 1200 plaatsen (600 teams van 

2) in enkele minuten tijd verkocht via de website. Het feit dat de grootste namen van MTB op 
wereldniveau zoals Sauser, Kulhavy, Schurter, Hermida of Van Houts er regelmatig aan mee-
doen is zeker niet vreemd aan het populaire succes van deze Zuid-Afrikaanse wedstrijd. Maar 
buiten de pailletten en de vedetten, worden de bikers uit de hele wereld vooral aangetrokken 
door de uitzonderlijke organisatie en een route die elk jaar anders is in één van de mooiste 
gebieden om MTB te beoefenen, namelijk de provincie West-Kaap in Zuid-Afrika.

Sinds 2007 spreken de liefheb-
bers van singletracks uit de 

hele wereld met elkaar af in Brits 
Columbia om daar aan de BC Bike 
Race deel te nemen. De wedstrijd 
heeft zo’n prima reputatie opge-
bouwd dat de inschrijvingen al vele 
maanden van tevoren sold out zijn. 
Dat is ook al het geval voor 2015. 
Als je dit ooit wilt ervaren, moet je er 
als de kippen bij zijn!

Onder de vele etappewedstrijden die elk 
jaar in Zuid-Afrika plaatsvinden, heeft de 

joBerg2c een mooi imago opgebouwd bij een 
ruim publiek van amateur bikers voor wie het 
tracé en de ontdekking van een streek belan-
grijker zijn dan de chronometer. De joBerg2c 
gaat dwars door Zuid-Afrika, van Johannesburg 
tot aan de Indische Oceaan, in 9 etappes en 
biedt een ruime diversiteit aan landschappen en 
bodems. Sinds vorig jaar heeft de organisatie 
de markering op de grond afgeschaft ten gunste 
van de GPS begeleiding.

Zoals de naam het al zegt, brengt de 
Titan Desert je naar een woestijngebied 

ten zuiden van de Marokkaanse Atlas. Op 
enkele uitzonderingen na, zijn de etappes 
redelijk vlak. De zeer professionele Spaanse 
organisatie weet hoe je een bivak met 
standing moet opbouwen. Deze wedstrijd is 
bijzonder afgestemd op rijders die niet bang 
zijn voor woestijnzand.

VAN 15 TOT EN MET 23 MAART 2015

VAN 27 JUNI TOT EN MET 4 JULI 2015

VAN 24 APRIL TOT EN MET 2 MEI 2015

ABSA CAPE EPIC

BC BIKE RACE

JOBERG2C

•  Ontstaan in : 2004
•  Aantal deelnemers in 2014: 1200
•  Formule: per teams van 2
•  UCI categorie: HC (buiten categorie)
•  Aantal etappes: 1 proloog + 7 etappes
•  Totaal kilometeraantal: 739 km
•  Totaal positieve hoogtemeters: 16000 m
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: 30u31:59
•  Kosten inschrijving: 53.700 Rands (+/- 4.000 €)/team
•  Permanente staf: 28 personen
•  Aantal vrijwilligers: +/- 850 (+ 50 extra)
•  Voornaamste sponsor: Absa
•  Website: www.cape-epic.com

•  Ontstaan in : 2006
•  Aantal deelnemers in 2014: 425 
•  Formule: individueel of per teams
•  UCI categorie: niet van toepassing
•  Aantal etappes: 6
•  Totaal kilometeraantal: 700 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 5000 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: 26u39:03
•  Kosten inschrijving: 1990€/deelnemer 
•  Permanente staf: 6
•  Aantal vrijwilligers: 150
•  Voornaamste sponsor: Garmin
•  Website: www.titandesert.com

•  Ontstaan in :  2007
•  Aantal deelnemers in 2014: 600 
•  Formule: individueel of per team van 2
•  UCI categorie: niet van toepassing
•  Aantal etappes: 7 etappes
•  Totaal kilometeraantal: 320 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 9070 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: 15u13:54
•  Kosten inschrijving: 2199 CAN$ (enkele goedkoopste 

tickets beschikbaar) 
•  Permanente staf: 4
•  Aantal vrijwilligers: 200
•  Voornaamste sponsor:  Harbour Air, BC Ferries, Shimano
•  Website: www.bcbikerace.com

•  Ontstaan in :  2010
•  Aantal deelnemers in 2014: 720 
•  Formule: individueel of per teams van 2
•  UCI categorie: niet van toepassing
•  Aantal etappes: 9
•  Totaal kilometeraantal: 900 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 13000 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: niet van toepassing
•  Kosten inschrijving:  32800 Rands/team of 18200 

Rands/solo. 
•  Permanente staf: 6
•  Aantal vrijwilligers: 500
•  Voornaamste sponsor: Old Mutual
•  Website: www.joberg2c.co.za

In het kort…

In het kort…

In het kort…

In het kort…

VAN 27 APRIL TOT EN MET 2 MEI 2015
TITAN DESERT
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Door de Pyreneeën rijden, van 
de Middellandse Zee tot de 

Atlantische Zee, dat is de uitdaging 
die de Transpyr je voorstelt. Deze 
schitterende raid die een week duurt 
wordt in ploegen van 2 gereden en 
met de GPS gegidst. Er komen jaar-
lijks drommen bikers uit de Benelux 
op af die niet alleen het tracé en 
de prachtige landschappen van de 
Pyreneeën op prijs stellen maar ook 
de zeer gunstige kwaliteit/prijs ver-
houding van deze Spaanse organisatie. Als je de wedstrijd eens wilt proberen of als je niet 
over voldoende vakantiedagen beschikt, dan kun je gebruik maken van een kortere versie 
in 3 (East) of 4 (West) dagen.

De Transalp werd lange tijd als dé grote 
etappewedstrijd beschouwd maar heeft 

nu wat van zijn glans verloren, vooral sinds de 
opkomst van tal van zeer goed georganiseerde 
wedstrijden die een publiek kunnen warm 
maken met argumenten zoals fun, singletracks 
of avontuur. Hoe mooi de landschappen van 
de Transalp ook mogen zijn, die drie ingrediën-
ten ontbreken tegenwoordig aan de Transalp. 
Toch blijft deze wedstrijd een must onder de 
etapperitten en de route die door de Alpen 
loopt vanuit het zuiden van Duitsland tot Riva 
del Garda in Italië zorgt voor heel wat natte 
dromen bij bikers over de hele wereld.

VAN 28 JUNI TOT EN MET 4 JULI 2015

VAN 19 TOT EN MET 25 JULI 2015

TRANSPYR

CRAFT BIKE TRANSALP

•  Ontstaan in : 2010
•  Aantal deelnemers in 2014: 350 
•  Formule:  per team van 2 (Transpyr full) of individueel (Transpyr 

East of West)
•  UCI categorie: niet van toepassing
•  Aantal etappes: 7
•  Totaal kilometeraantal: 780 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 18000 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: 29u54:17
•  Kosten inschrijving:  745€/deelnemer (tot 05/01/15 ),  

845€ (van 06/01/15 tot 30/04/15)
•  Permanente staf: 4
•  Aantal vrijwilligers: 46
•  Voornaamste sponsor: -
•  Website: www.transpyr.com

•  Ontstaan in : 1998
•  Aantal deelnemers in 2014: 1064 
•  Formule: team van 2
•  UCI categorie: niet van toepassing
•  Aantal etappes: 7
•  Totaal kilometeraantal: 600 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 19000 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: 25u32:30
•  Kosten inschrijving: 695€/deelnemer. 
•  Permanente staf: 8 tot 10
•  Aantal vrijwilligers: 120
•  Voornaamste sponsor: Craft
•  Website: www.bike-transalp.de 

In het kort…

In het kort…

Voordat je hals over kop inschrijft voor een MTB 
raid die een week duurt, is het aan te bevelen 
je uithoudingsvermogen en je recuperatiemo-
gelijkheden eerst uit te testen op een of andere 
kortere wedstrijd. Er bestaan allerlei raids en 
MTB wedstrijden van 3 of 4 dagen, in België of 
in het buitenland, die ideaal zijn om te ‘oefenen’ 
en om de spirit van een etappewedstrijd te 
ervaren. Maar let op : kortere wedstrijden zijn 
niet noodzakelijk de gemakkelijkste.
Onder de niet weg te cijferen evenemen-
ten, heb je natuurlijk de Raid VTT Les 
Chemins du Soleil die zich elk jaar tijdens 
de Hemelvaartvakantie afspeelt. Maar deze 
Franse wedstrijd is al sold out! Hetzelfde geldt 
trouwens voor de Belgian Mountainbike 
Challenge (BeMC) die van 15 tot en met 17 mei 
gehouden wordt in de omgeving van La Roche-
en-Ardenne. Dat is misschien de gelegenheid 
om de Grande Traversée du Limousin 
(Frankrijk) of de LCMT te proberen die op 14 
mei in Marche-en-Famenne van start gaat 
met drie etappes rondom Houffalize en een 
terugkeer naar Marche op 17 mei. Dit jaar wordt 
er ook een Light formule opgestart, om voor de 
liefhebbers het menu (een beetje) te verlichten. 
Nog steeds in België en nog steeds in de buurt 
van Houffalize, wordt er op 4 en 5 juli een nieuw 
concept in 2 dagen en 3 etappes gelanceerd, 
de Houffachallenge.
Als je op zoek bent naar een korte wedstrijd om 
je seizoen voor te bereiden, dan kunnen we je 
de Lanzarote MTB Stage Race aanbevelen, 
die eind januari op de Canarische Eilanden 
wordt gehouden. Het parcours en de weer-
somstandigheden zijn ideaal om aan het begin 
van het seizoen kilometers te rijden en met 
de chronometer te spelen. Van 17 tot en met 
19 april, kun je 3 dagen lang intens je conditie 
testen bij de Mediterranean Xtrem, in de pro-
vincie Castellon (Spanje) en ook gewend raken 
aan het gidsen met een GPS. Van 11 tot en met 
14 juni is er dan nog de Alpentour Trophy, 
echt iets voor stoere binken die graag in de 
prachtige landschappen van de Oostenrijkse 
Alpen klimmen. Onze Duitse buren bieden 
ook enkele mooie wedstrijden aan zoals de 
Bike Four Peaks (van 17 tot en met 20 juni) of 
de Trans Schwarzwald (van 12 tot en met 16 
augustus). Keuze genoeg dus.
Ontdek de volledige agenda van de etap-
pewedstrijden op www.o2bikers.com.

OM TE BEGINNEN
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Singletrack 6 is geboren uit de assen 
van de TransRockies en legt de 

nadruk op de singletracks, maar dat had 
je al begrepen. En wat voor singletracks! 
De paden van Brits Columbia hebben 
een wereldwijde vermaardheid verkregen 
dankzij het bikepark van Whistler. Maar 
Whistler is beslist niet de enige spot in 
West Canada om paden van wereld-
formaat aan te bieden, en dat bewijst 
Singletrack 6 trouwens sinds 2013. 
Een van de eigenaardigheden van de 
wedstrijd is dat er elke dag een lus wordt 
aangeboden rondom een ander plaats in 
West Canada.

•  Ontstaan in :  2013
•  Aantal deelnemers in 2014: 320 
•  Formule: individueel 
•  UCI categorie: niet van toepassing
•  Aantal etappes: 6
•  Totaal kilometeraantal: 250 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 9000 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: 13u35
•  Kosten inschrijving:  1199 tot 1499 $/deelnemer, 

volgens periode. 
•  Permanente staf: 3
•  Aantal vrijwilligers: 80
•  Voornaamste sponsor: -
•  Website: www.singletrack6.com

In het kort…

VAN 26 TOT EN MET 31 JULI 2015
SINGLETRACK 6

De Iron Bike is de oudste etappewedstrijd 
van een week in Europa en behoort tot de 

extreme wedstrijden. Je hoeft maar even naar 
de hoogtemeters te kijken om te begrijpen 
waarom… Het draagwerk is hier schering en 
inslag en de deelnemers moeten zich voor-
bereiden op veel lijden. Maar de schitterende 
decors van de Alpen, op de Frans-Italiaanse 
grens zijn zo grandioos dat ze de meeste 
deelnemers de kracht geven om de moeilijkhe-
den te overwinnen en de eindstreep te halen. 
De eerste vrouw bij de Iron Bike 2014 was 
niemand minder dan onze landgenote Liesbeth 
Hessens, die in het algemene klassement de 
26ste plaats op 83 finishers behaalde.

Meteen bij de eerste editie in 2010 oefende 
de Mongolia Bike Challenge een sterke 

aantrekkingskracht uit op de meest avon-
tuurlijk aangelegde bikers. En de schitterende 
foto’s die in het hart van de Mongoolse 
steppe werden gemaakt verhoogden deze 
aantrekkingskracht nog meer. Maar dat bete-
kent niet dat de MBC voor iedereen is wegge-
legd. Buiten een sterk uithoudingsvermogen, 
moet je ook in staat zijn je aan te passen aan 
tamelijk ruwe omstandigheden (kou, weinig 
comfort, enz.). Mongolië moet je verdienen!

VAN 25 JULI TOT EN MET 1 AUGUSTUS 2015

VAN 21 TOT EN MET 30 AUGUSTUS 2015

IRON BIKE

MONGOLIA BIKE CHALLENGE

•  Ontstaan in :  1994
•  Aantal deelnemers in 2014: 105 
•  Formule: individueel of per team van 2
•  UCI categorie: niet van toepassing
•  Aantal etappes: proloog + 7 etappes
•  Totaal kilometeraantal: 650 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 26000 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: nc
•  Kosten inschrijving:  40 plaats à 450€, daarna 650€ tot 

eind mei. 
•  Permanente staf: 5
•  Aantal vrijwilligers: 80
•  Voornaamste sponsor: -
•  Website: www.ironbike.it

•  Ontstaan in : 2010
•  Aantal deelnemers in 2014: 75
•  Formule: individueel
•  UCI categorie: niet van toepassing
•  Aantal etappes: 7
•  Totaal kilometeraantal: 770 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 14000 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014:  31u59:17 (gemid-

delde = 26,7 km/h)
•  Kosten inschrijving per deelnemer: 1790€ 
•  Permanente staf: 8
•  Aantal vrijwilligers: 45
•  Voornaamste sponsor:  Genco Tour Bureau
•  Website: www.mongoliabikechallenge.com

In het kort…

In het kort…
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De Swiss Epic is officieel vorig jaar ont-
staan na een eerste testversie in 2013 en 

heeft nu tot 2016 het prachtige kanton Wallis 
als thuishaven. Het 5 sterren parcours in een 
uitzonderlijke omgeving, tussen Verbier en 
Zermatt, heeft er een ‘must’ van gemaakt 
voor de vele bikers die hier graag hun noppen 
willen gebruiken. Een van de bijzonderheden 
van de Zwitserse wedstrijd is dat er 2 formu-
les bestaan : een klassieke ‘Epic’ formule en 
een ‘Flow’ formule, die korter is, met enkele 
pendelritten en mechanische liften, om zoveel 
mogelijk van de schitterende singletracks in 
de afdaling in Wallis te genieten.

Petje af voor de Crocodile Trophy die al aan zijn 20ste editie toe is. Deze Australische 
wedstrijd (georganiseerd door een Oostenrijker!) heeft in de afgelopen jaren een 

gunstige evolutie gekend en dat zorgde voor een uitstekende reputatie. Dit is een 
wedstrijd waar deelnemers uit de hele wereld en ook uit de Benelux nog steeds van 
dromen. Laatstgenoemden zijn er steeds goed vertegenwoordigd. De brede en kaars-
rechte paden in de Australische outback hebben geleidelijk plaats gemaakt voor steeds 
meer singletracks en ook de hoogteverschillen zijn door de jaren heen aanzienlijk 
geworden. Sinds vorig jaar, staat deze Australische wedstrijd ook op de UCI-kalender, 
en dat verhoogt de aantrekkingskracht op de professionele teams en bikers. Wat niet 
wegneemt dat de Croc’ toch ook toegankelijk is voor amateurs die er voornamelijk 
naartoe gaan om een uitdaging aan te nemen en om een buitengewone ervaring te 
beleven.

VAN 14 TOT EN MET 19 SEPTEMBER 2015

VAN 17 TOT EN MET 25 OKTOBER 2015

PERSKINDOL SWISS EPIC

CROCODILE TROPHY

•  Ontstaan in : 2014
•  Aantal deelnemers in 2014: 600
•  Formule: per team van 2 (Epic of Flow) of 6 (corporate)
•  UCI categorie: Buiten categorie
•  Aantal etappes: 1 proloog + 5 etappes
•  Totaal kilometeraantal: 400 km (Epic) / 300 km (Flow)
•  Totaal positieve hoogtemeters: 15000m (Epic) / 8000m (Flow)
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: 19u05:45 (Epic)
•  Kosten inschrijving: van 3350 tot 7490 CHF (van1 3160 tot 

7075€) per team, afhangend van formule en comfortgraad
•  Permanente staf: 6
•  Aantal vrijwilligers: +/- 1300
•  Voornaamste sponsor: Perskindol
•  Website: www.swissepic.com/en

•  Ontstaan in :  1995
•  Aantal deelnemers in 2014: 92 
•  Formule: individueel 
•  UCI categorie: S1
•  Aantal etappes: 9
•  Totaal kilometeraantal: 820 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 16500 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: 26u53
•  Kosten inschrijving: 2490 AUD$/deelnemer. 
•  Permanente staf: 4
•  Aantal vrijwilligers: 85
•  Voornaamste sponsor: -
•  Website: www.crocodile-trophy.com

In het kort…

In het kort…

Als Zuid-Afrika je aanlokkelijk lijkt maar 
als de Cape Epic je niet goed uitkomt, of 

als je eenvoudig niet over de nodige centen 
beschikt om eraan mee te doen, dan is de 
Bridge Cape Pioneer misschien iets voor jou. 
Voor een inschrijvingsgeld van 1.200 € per 
persoon, kun je zeggen dat dit een redelijker 
budget is voor een wedstrijd die ook bedui-
dend korter is en waar je minder met bergen 
te maken krijgt dan bij de Cape Epic, maar 
die toch in dezelfde streek wordt gehouden. 
Dit is ongetwijfeld een wedstrijd die een heel 
goede inleiding is voor Zuid-Afrika en zijn 
grote etappewedstrijden. Dit jaar start de 
wedstrijd voor het eerst bij Mossel Bay en is 
de aankomst in Oudtshoorn gepland.

•  Ontstaan in : 2008
•  Aantal deelnemers in 2014: 400 
•  Formule: individueel of per team van 2
•  UCI categorie: S2
•  Aantal etappes: proloog + 6 etappes
•  Totaal kilometeraantal: 541 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 11320 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: nm
•  Kosten inschrijving: 1207€ (individueel) of 2135€ (team van 2)
•  Aantal vrijwilligers: 150
•  Voornaamste sponsor:  Bridge
•  Website: www.capepioneer.co.za

In het kort…

VAN 18 TOT EN MET 24 OKTOBER 2015
BRIDGE CAPE PIONEER
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Al vele jaren fietst onze 
landgenoot en reporter Tom 
Smets de wereld rond op 
zijn MTB om de mooi-
ste etappewedstrijden te 
ontdekken. Wij hebben hem 
gevraagd wat zijn voorkeuren 
zijn en hoe hij de toekomst ziet.

Top 5
Een lijst samenstellen met beste stage 
races is heel moeilijk omdat een aantal 
factoren zoals het weer, een tegenslag 
(ziek, gewond of materiaalpech) een erva-
ring hellemaal kan veranderen. Maar geen 
rekening houdende met deze factoren 
zou ik zeggen (in onwillekeurige volgorde) 
dat volgende evenementen een speci-
aal plaatsje hebben ingenomen in mijn 
bikersziel:

Mongolia Bike Challenge, weliswaar 
weinig afwisselend, absoluut niet tech-
nisch en waarschijnlijk niet voor iedereen 
door een zeer eenvoudig campingcomfort, 
maar des te avontuurlijker.

Transrockies & SingleTrack 6, De 
vriendelijkste, alles voor de klantentevre-
denheid in het werk stellende organisatie 
die ik tot op heden heb meegemaakt. 
Daarnaast is het actiegebied een speeltuin 
als geen ander.

TransAllgarve, tot op heden bleef het bij 
één editie, maar voor 2015 staat de raid 
opnieuw op de kalender. Klein, maar fijn, 
prima klimaat, betaalbaar en lekker eten. 
Aan de Alpentour Trophy heb ik ook zeer 
fijne herinneringen.

Verlanglijstje
Er staat nog veel op mijn verlanglijstje, 
maar TransAndes of Alpac Attack en 
Breck Epic staan bovenaan. TransAndes 
& Alpack Attack om kennis te maken 
met spectaculaire landschappen van 
Patagonia.
Breck Epic, ik reed reeds op verschillende 
plaatsen in de VS, maar nog nooit een 
wedstrijd en nog nooit in de streek tussen 
Denver en Grand Junction. Daarbovenop 
zou de hoogte waarop de ritten plaatsvin-
den het extra moeilijk maken…

DE MENING VAN DE DESKUNDIGE

Brazilië is groot als een werelddeel. Je vindt er uiteraard bergen en woestijnen, en niet alleen 
het Amazonewoud. De Brasil Ride is er het bewijs van en speelt zich af in de mooie staat 

Bahia, in de provincie Chapada Diamantina waar zich een natuurpark van 152 duizend hectare 
uitstrekt op een hoogte variërend van 800 tot 1200 m. Elk jaar wordt de wedstrijd groter hoe-
wel de route eigenlijk weinig vernieuwing kent.

Patagonië, in het zuiden van het 
Andesgebergte, is het droomdecor van 

deze wedstrijd die zich tot 350 deelnemers 
beperkt. De wedstrijd bekleedt een uitste-
kende plaats onder de etappewedstrijden in 
Zuid-Amerika. Als je het wenst, kun je aan 3 
etappes in plaats van aan 6 deelnemen.

In korte tijd, heeft de Andalucia Bike Race 
een mooie reputatie veroverd onder de etap-

pewedstrijden en dit jaar was de participatie 
op bijzonder hoog niveau. Nu is het ook zo 
dat deze wedstrijd in februari prachtig op zijn 
plaats is om voor veel bikers het seizoen te 
openen. Ook is het voor bepaalde deelne-
mers een uitstekende repetitie op enkele 
weken afstand van de start van de Cape 
Epic. Het tamelijk technische parcours en het 
Andalusische klimaat zijn natuurlijk ook mooie 
troeven in deze wedstrijd.

VAN 25 TOT EN MET 30 JANUARI 2016

VAN 21 TOT EN MET 26 FEBRUARI 2016

TRANS ANDES CHALLENGE

ANDALUCIA BIKE RACE

•  Ontstaan in : 2010 
•  Aantal deelnemers: beperkt tot 500
•  Formule: per team van 2
•  UCI categorie: S2
•  Aantal etappes: 7 etappes
•  Totaal kilometeraantal: 600 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 13000 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: 26u05:47
•  Kosten inschrijving: 3000 Real (+/- 930€)/deelnemer
•  Permanente staf: nm
•  Aantal vrijwilligers: nm
•  Voornaamste sponsor: Shimano
•  Website: www.brasilride.com.br •  Ontstaan in :  2009

•  Aantal deelnemers in 2015: 272 
•  Formule: individueel of per team van 2 
•  UCI categorie: niet van toepassing
•  Aantal etappes: 6
•  Totaal kilometeraantal: 380 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 10500 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2015: 17u38:44
•  Kosten inschrijving: 1450 USD/deelnemer. 
•  Permanente staf: 3
•  Aantal vrijwilligers: 130
•  Voornaamste sponsor: -
•  Website: www.transandeschallenge.com

•  Ontstaan in : 2011
•  Aantal deelnemers in 2014: 716 
•  Formule: per team van 2
•  UCI categorie: S1
•  Aantal etappes: 6
•  Totaal kilometeraantal: 400 km 
•  Totaal positieve hoogtemeters: 9700 m 
•  Tijd van de overwinnaar in 2014: 17u43:53
•  Kosten inschrijving: 780€/team tot 2 december, 840€/

team tot 7 januari en 1.020€/team tot 29 januari. 
•  Permanente staf: 5
•  Aantal vrijwilligers: 600
•  Voornaamste sponsor:  Andalucia overheid en Aceites de 

Oliva de España
•  Website: www.andaluciabikerace.com

In het kort…

In het kort…

In het kort…

VAN 18 TOT EN MET 24 OKTOBER 2015BRASIL RIDE
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