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MANNEKENPISTRAIL 2017
Wat mountainbiken is in de wielersport, is
trailrunning in de loopsport. Off-road hardlopen
over bospaden (trails), baggeren door beken en
klauteren over natuurlijke hindernissen. Steeds
meer hardlopers gaan op zoek naar deze extremere
uitdagingen, op zoek naar een meer individuele
confrontatie met zichzelf, i.p.v. massa-evenementen
op asfalt.
Atletiekclub Geraardsbergen (ACG) bracht deze
steeds populairder wordende sport met de eerste
editie van de MannekenPisTrail in 2013 naar
Geraardsbergen. Nu, vijf jaar later, is de
MannekenPisTrail een begrip geworden en aan een
jubileumeditie toe. Het wordt op 26 augustus 2017
een editie om niet te vergeten.
Om het woord trailrun te mogen gebruiken moet
volgens insiders minstens 85 % van het te lopen
traject over onverharde paden lopen. Dit is niet
evident in Vlaanderen, waar natuurgebieden kleine
van elkaar gescheiden speldenkoppen zijn.
Met de MannekenPisTrail zijn we erin geslaagd om
met verschillende afstanden (8, 15, 25, 35 en 50 km)
parcoursen uit te tekenen die 90 à 95 % over
natuurpaden lopen en willen we ook de jogger en
de stratenlopers laten kennismaken met
trailrunning. Vanuit een nieuwe startlocatie wordt
naargelang de gekozen wedstrijdafstand gelopen
langsheen het Pajottenland, de taalgrens en verder
naar het Pays des Collines (Henegouwen). Voor de
meer ervaren trailrunner hebben we een verrassing
in petto die tot de verbeelding spreekt. Zeer
uitzonderlijk is de steengroeve van Lessines
toegankelijk voor de deelnemers aan de 50 km en
dienen 170 meter afgedaald en dus ook weer
opgeklommen te worden.
We willen er met deze editie een echt trailrunfeest
van maken en richten onze pijlen op ruim 500
deelnemers. Ook de voorbije edities mochten we
reeds
een
internationaal
deelnemersveld
verwelkomen.
In deze brochure kan je alle relevante informatie
over de vijfde editie van de MannekenPisTrail lezen.

Sportieve groeten,
De MannekenPisTrail – organisatie
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PRAKTISCHE

INFO

Wanneer?

Zaterdag 26 augustus 2017

Tijdschema?

09u00:

Start Trail 25 km, Trail 35 km en Irontrail 50 km

10u00:

Start Minitrail 15 km

10u30:

Start jogging 8 km

Waar?

De Doos
Provinciaal Domein De Gavers
Onkerzelestraat 280
9500 Geraardsbergen (Onkerzele)

Parcours?

Het parcours brengt de lopers langsheen het Pajottenland, de taalgrens en
het Pays des Collines in Henegouwen. Voor de deelnemers aan de 50km
hebben we een pittige verrassing in petto. Zij zullen zeer uitzonderlijk door de
Steengroeve van Lessines mogen lopen.
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PARCOURS JOGGING 8

KM

PARCOURS MINITRAIL 15
Een spectaculaire trail met eerst een
passage door de Boelaremeersen
richting flanken van de Muur van
Geraardsbergen om daarna langs het
smelterijpad af te dalen richting
Bosberg en als laatste helling de
Hazendans te trotseren vooraleer
terug naar het traildorp te lopen.
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KM

PARCOURS TRAIL 25

KM

Een spectaculaire trail met eerst een
passage door de Boelaremeersen
richting flanken van de Muur van
Geraardsbergen en de Kapelmuur om
vervolgens, via het Boelarebos en
langs de Mark, de Bosberg te
trotseren vooraleer de terugkeer naar
het traildorp aan te vatten.

HOOGTEPROFIEL
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PARCOURS TRAIL 35

KM

Een spectaculaire trail met eerst
een
passage
door
de
Boelaremeersen richting flanken
van de Muur van Geraardsbergen
en de Kapelmuur om vervolgens, via
het Boelarebos en langs de Mark,
de Bosberg te trotseren vooraleer
de terugkeer naar het traildorp aan
te vatten.

HOOGTEPROFIEL

6

PARCOURS IRONTRAIL 50

KM

Een spectaculaire trail met eerst een
passage door de Boelaremeersen
richting flanken van de Muur van
Geraardsbergen en de Kapelmuur om
vervolgens via het Boelarebos door te
gaan naar dé exclusieve passage door
de steengroeven van Lessines om
vervolgens terug te keren langs de
Mark en de Bosberg te trotseren
vooraleer terug te keren naar het
traildorp.

HOOGTEPROFIEL
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Meer info? Contacteer ons via:

mpt2017@acgeraardsbergen.be
www.mannekenpistrail.be
https://www.facebook.com/Mannekenpistrail
https://twitter.com/mannekenpistrai

