Een land van fietsers en “zijn” Tour de France
Met zijn 23 perfect gemarkeerde fietspistes biedt het Groothertogdom Luxemburg een ideaal
speelterrein voor fietsamateurs en profrenners. Telt het land op dit moment méér dan 600 km
fietsroutes met daarnaast nog eens 700 km parcours voor mountainbikefanaten, dan zetten in
2017 bovendien vijf internationale topwedstrijden voet aan de grond in het Groothertogdom.
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Het wereldkampioenschap cyclo-cross strijkt neer in het land van de Rode Aarde, een regio gekozen
omwille van de kwaliteit van zijn pistes. Voor dit grote evenement verwacht Belvaux op 28 en 29
januari naast de internationale sportpers zo’n 25.000 fans en wielerliefhebbers. Het kampioenschap
bestaat uit een juniorencompetitie heren (17-18 jaar) en competities in de categorieën beloften (- 23
jaar) en elites bij de dames en de heren.

Fränk Schleck, laureaat van de Amstel Gold Race 2006, de Tour de Suisse 2010 en viervoudig
kampioen in Luxemburg toont de wereld zijn favoriete trainingspistes in het Groothertogdom met de
lancering op 20 mei van de wedstrijd Schleck Gran Fondo waarvan de resultaten meetellen voor de
kwalificaties van de Gran Fondo finale.

Een unieke kans op een ontmoeting met deze internationale wielerkampioen !

Van 31 mei tot 5 juni doorkruist het wielerpeloton zowat het hele land en alle Luxemburgse regio’s in
etappes langs verschillende steden in het kader van de SKODA-Tour de Luxembourg.

De Tour de France slaat zijn tenten op in het Groothertogdom op 3 en 4 juli met het traject VerviersLongwy op 3 juli als “meest Luxemburgse” etappe. Van noord naar zuid trekt de wielerkaravaan over
110 kilometer van Wemperhardt tot Esch-sur-Alzette in de richting van het Franse Longwy. De
etappe passeert de valleien van de Ardennen, via de vlakten van Guttland, langs Mamer, stad van
Nicolas Frantz tweevoudig winnaar van de Tour, om dan richting te kiezen naar het land van de Rode
Aarde. De volgende dag vertrekt de 4de etappe aan het kuuroord van Mondorf-les-Bains op weg
naar Vittel. Mondorf-les-Bains dat het bastion van het Luxemburgse wielersport mag genoemd
worden sinds gele trui drager Andy Schleck en zijn broer Fränk, winnaar van 2 etappes van de Ronde
er hun woonplaats van maakten. Na een lus van 11 km langs de wijngaarden van de Moezel steekt de
Tour de France grens over bij het beroemde wijndorpje Schengen dat sinds het Europese verdrag
symbool staat voor het vrije verkeer van personen binnen 26 Europese landen.

De 28ste editie van de Charly Gaul eert de “Engel van het Gebergte” die schitterende op de podia van
zowel de Tour de France als de Giro d’Italia. Het eerste weekend van september verwelkomt deze
wielerwedstrijd renners ouder dan 14 jaar voor een competitie over twee parcours. De pittigste rit
voert de deelnemers 150 km lang van de heuvels van de Ardennen naar de indrukwekkende
rotspartijen van het Mullerthal, Luxemburgs Klein Zwitserland.

Amateurrenners die van dit alles zin krijgen in een stevige oefenrit kunnen de benen strekken op
grensoverschrijdende wielerpistes als de “Veloroute SaarLorLux”, de “Vennbahn” of “Eurovelos” die
Luxemburg verbinden met België, Duitsland en Frankrijk. Onderweg toont fietsland Luxemburg een
staaltje van haar kunnen met talrijke voorzieningen als fietsverhuurstations, begeleide fietstochten
en meer dan 80 “Bed & Bike” logeeradressen.

>>> lees meer

