Zolder maakt zich op voor de strijd om de landstrui:
KBWB Belgisch Kampioenschap BMX op 2 juli
In april opende het seizoen met een knaller van formaat op de Lotto BMX Track: ronde 1 en
2 van de European Cup BMX 2017. Gevolgd door het spectaculaire UCI SuperCross World
Cup BMX in mei waar wereldtop het beste van zichzelf gaf! Nu maakt Zolder zich op voor de
strijd om de landstrui binnen de BMX-wereld: KBWB Belgisch Kampioenschap BMX op 2 juli.
Dé kans om de krachtmeting tussen de allergrootsten in deze uitdagende fietssport van
dichtbij te beleven in een niet te evenaren ambiance.
Het EK, het WK en het BK BMX keren niet voor niets terug naar Circuit Zolder: Het parcours
van Circuit Zolder is conform aan de Olympische standaarden. Een garantie voor een
optimale beleving van dit sportieve spektakel. Zo werd in 2015 het parcours voor 60 %
vernieuwd. Vers en strak asfalt, maar vooral: een gloednieuwe 8 meter hoge constructie die
zich vlak naast de bestaande 5 meter hoge startheuvel nestelde. De upgrade katapulteert de
Lotto BMX-track in één klap naar F1-niveau: vandaag behoort ze dan ook tot de top 10 van
BMX-tracks wereldwijd. Vanaf de nieuwe startheuvel denderen de BMX pro’s in rotvaart
naar beneden richting eerste sprong. Pure adrenaline: de afstand tussen de twee
heuveltoppen bedraagt maar liefst 12 meter!
Zowel voor jong en oud
De wedstrijden vinden plaats in diverse leeftijdsklassen, onderverdeeld in jongens en
meisjes. Zo zijn er de juniors, de elite aka de professionals en de masters. Vorig jaar won
Elke Vanhoof voor de zevende keer op rij, bij de mannen ging het goud naar Mathijs
Verhoeven. Wie worden de nieuwe Belgisch Kampioenen BMX 2017?
“In Circuit Zolder focussen we niet enkel op de oudere BMX rijders maar ook op het
aanstormend talent. Ook zij kunnen de lat weer hoger leggen en zo verder groeien tot een
echte Elite-rijder. Zo hopen wij ook dit jaar toch zeker enkele eerste plaatsen te kunnen
halen. Dat moet de ambitie zijn van ons allemaal! Ik geloof sterk in mijn team,” vertelt Marc
Wauters trots, Cycling Mananger van Circuit Zolder.
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