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een ambitieus plan

Het was tijdens de laatste dagen van de French Divide in 2016 dat 

het idee ontstond. Waarom hebben we zo’n race niet in België?”, legt 

Berten uit. “België is klein… maar is omringd door andere landen, 

dat kan net een voordeel zijn!” Berten vond in Stefan Maertens een 

ervaren medeorganisator. Stefan heeft heel wat bikepackingraces op 

zijn palmares staan: de Navad 1000 (Zwitserland), Highland Trail 

(Schotland), Cairngorms Loop (Schotland) en drie keer de Tour 

Divide (V.S.).

Berten en Stefan kwamen samen, trokken een paar lijnen op de 

kaart en begonnen met de planning van hun eerste bikepackingrace. 

“Stefan was verantwoordelijk voor de bouw van het parcours, en 

ik deed de rest: communicatie, abonnementen, GPS-tracking, 

enzovoort,” vertelt Berten. “De meeste van onze weekends 

spendeerden we aan de verkenning van het parcours. Het was 

belangrijk dat we elke kilometer van het parcours minstens één keer 

hadden gereden.”

De ambities waren groot. “We wilden een statement maken: België 

en haar buurlanden hebben veel te bieden aan de bikepacking 

community. De race zou niet zomaar een gravelrit of een eenvoudige 

bikepackingtocht worden. Ons doel was om iets te creëren dat 

100 procent pure bikepacking is. Iets van hetzelfde kaliber als de 

Highland Trail 550 in Schotland.”

een hulp van buitenaf

Tijdens een bikepackingrace ben je volledig op jezelf aangewezen. 

Je volgt de vooraf uitgestippelde route via de gps-track en passeert 

enkele check-points onderweg. Verder kies je zelf hoeveel kilometer 

je dagelijks rijdt, waar je stopt en voor hoelang. Je mag geen 

hulp krijgen van buitenaf en bent dus volledig zelfvoorzienend. 

Een bikepackingrace duurt meerdere dagen en je fietst ettelijke 

honderden – of zelfs duizenden – kilometers. Het terrein is erg 

afwisselend en gaat van gravelwegen tot singletracks. Ook tijdens de 

A-Cross-the-5 bikepackingrace gelden deze regels.

Bikepacking is de nieuwste trend in outdoor fietsland. Steeds meer merken brengen mountainbikes op de markt 
die geschikt zijn voor bikepacking, en ook bikepackingraces winnen aan populariteit. Tot voor kort moest je naar 
Italië, Frankrijk of Schotland uitwijken om te kunnen deelnemen aan zo’n race, maar daar brachten Berten De 
Canne en Stefan Maertens vorige zomer verandering in. “A-Cross-the-5” is de eerste Belgische bikepackingrace, 
goed voor een afstand van 1147 kilometer doorheen België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

/A-CROSS-THE-5:  de eerste bikepackingrace 

                                 in België
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afvalrace

Op zondag 20 augustus klonk het startschot in Antwerpen. In totaal 

verschenen 20 mannen en 2 vrouwen uit 7 verschillende landen aan 

de start. Na een groepsrit om Antwerpen te verlaten, was het ieder 

voor zich. Het doel? Een tocht uitrijden van meer dan 1100 kilometer 

doorheen 5 landen binnen 6,5 dagen.

“De eerste 150 kilometer waren redelijk plat, maar eenmaal Leuven 

voorbij ging het langzaam omhoog. We wisten dat het een uitdagend 

en zwaar parcours zou worden… De eerste zware passage volgde 

rond kilometer 415 in de omgeving van Bouillon. Vijf bikepackers 

hadden het al opgegeven nog voor ze Bouillon bereikt hadden, 

omwille van mechanische problemen, fysieke kwalen of gebrekkige 

voorbereiding.”

Het parcours werd relatief eenvoudiger in Frankrijk om daarna Luxemburg 

binnen te rijden. “Iedereen wist dat Luxemburg zwaar zou zijn met steile 

beklimmingen, technische afdalingen en redelijk wat ‘hike-‘n-bike’.” Zes 

andere bikepackers hadden opgegeven nog voor ze de grens met Luxemburg 

bereikt hadden. Elf deelnemers zetten de tocht verder in Luxemburg. “”Wie 

Luxemburg overleeft, haalt zeker de finish!” dachten we. 

Toch haakten 2 bikepackers af na ‘het monster van Luxemburg’.” Daarna 

liep het parcours verder richting de Duitse Eifel en Nederland. Negen van de 

22 deelnemers haalden de finish in Antwerpen binnen de vooropgestelde 

6,5 dagen.

Lieven Schroyen, een Antwerpse mountainbiker, kwam als eerste over de 

eindstreep na vier dagen, zes uur en 23 minuten. Ongeveer tien uur later 

reed de Belg Gerd-Jan Staelens binnen, gevolgd door de Fransmannen 

Carl Carini en Stéphane David. De Nederlandse Johanna Josten eindige als 

vierde en enige dame. Ook Alan Goldsmith (V.K.), Bart Zeeuw van der Laan 

(NL), Florian Thiessen (DUI) en Tom Sap (BE) haalden de finishlijn.

“Was het een succes? Zeker! Er geraakte niemand gewond en iedereen 

kwam veilig thuis. Als iemand zoals Alan Goldsmith (de oprichter van de 

Highland Trail 550, één van de zwaarste bikepackingraces in Europa, n.v.d.r.) 

de rit ‘epic’ noemt, dan weet je dat je iets moois in elkaar hebt gebokst.” In 

2018 komt er een tweede editie van A-Cross-the-5. “Noteer alvast zondag 19 

augustus in je agenda! De wedstrijd start en eindigt in Zandvliet (Antwerpen). 

We voegen wat extra kilometers toe aan de race en halen de laatste stukjes 

asfalt uit het parcours… be prepared!” 
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A-Cross-the-5 in cijfers

• Afstand: 1147 km
• Hoogtemeters: 18 900 Hm
• Maximum tijd: 6,5 dagen
• Startplaats: Antwerpen
• Aantal landen: 5
• Terrein: mixed, met technische passages
• Grensoversteken: ontelbaar 
• GPS-track: http://acrossthe5.legendstracking.com/
• Meer informatie: www.act5.be 

Wat is bikepacking? 
• Hetzelfde als ‘backpacking’, maar met een fiets 
• Een combinatie van mountainbiken en lichtgewicht kamperen 
• Je gebruikt een (lichte) mountainbike of een bikepackingfiets 
• Er zijn specifieke bikepackingtassen op de markt: 
  licht, waterdicht en afgestemd op het fietsframe

Bekende bikepackingraces

• Tuscany Trail: een 540 km lange trail doorheen de prachtige landschappen van Toscane, Italië.  
• French Divide: een 2100 km lange race over de mooiste mtb-paden van Frankrijk.  
• Highland Trail 550: één van de zwaarste bikepackingraces in Europa door de schotse hooglanden. 
• Tour Divide: Een tocht in de V.S. waarbij je meer dan 4000 km  fietst langsheen de Great Divide mtb-route.
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!
Workshop: bikepacking 

Op zaterdag 10 en zondag 11 februari 2018 
geeft Berten De Canne 

een workshop bikepacking op Mount Expo. 

Je komt te weten welk materiaal er 
momenteel op de markt is 

én hoe je begint aan je eerste, 
eigen bikepackingtocht. 

Niet te missen! 

Meer informatie op www.mountexpo.be. 


