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Onze wedstrijd
CHALLENGE 3UUR DE MUUR

Verover de Muur! 

Wat enkele jaren geleden startte als een zot idee is bij menig wielerliefhebber in Geraardsbergen en omstreken uitgegroeid 
tot een prestige wedstrijd. Het doel is simpel. 3u alles van jezelf geven om individueel of in team zo veel mogelijk 
de befaamde Muur van Geraardsbergen te beklimmen. Een toegankelijk evenement waar niet alleen het sportieve telt. 

Samen als team werken naar een doel, elkaar aanmoedigen en ondersteunen. 
Vrienden proberen voor te zijn of elkaar meetrekken naar een ongeziene prestatie. 
Niet alleen uithouding is belangrijk in deze wedstrijd. Ook positionering en recuperatie zijn van strategisch belang. 

Nieuw dit jaar is dat we sterker inzetten op beleving. Een leuk en aangenaam evenement met Live coverage van 
de wedstrijd en het volgen van alle klassementen. 

De Vesten toveren we om in een leuke setting met een klein foodtruckfestivalletje waar het aangenaam vertoeven zal zijn 
voor, tijdens en na de wedstrijd. 

We hopen jullie dan ook allen te verwelkomen als deelnemer of supporter op zaterdag 27 mei. 

De start staat gepland om 18u. Tot dan!
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Het parcours
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Het Het parcours is uiteraard een ferme uitdaging!

Bij de start gaat het al meteen bergop. Eerst krijg je de goed lopende kasseitjes van de Vesten voorgeschoteld om
meteen daarna de Muur op te draaien. Vierhonderd meter dokkeren over de medogeloze kinderkopjes brengt je aan
de voet van de Kapelmuur, de uitloper van amper 50m die je niet naar de hemel, wel naar de Onze-Lieve-Vrouw-kapel
en de top van de klim voert. 

Vanaf hier gaat het makkelijker! Bergaf tot de wisselzone op de Vesten... om daar opnieuw dezelfde klim aan te vatten.

Voor de statistieken geven we nog even mee dat het individuele record van 2017 nog steeds stand houd!
28 beklimmingen in 3 uur ofwel 92.4Km bij 1845 hoogtemeters... Wie doet beter?

De Categorieen
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Individueel M/V Team 2 vrouwen Team van 2 mixTeam 2 mannen

Team 4 mannen Team van 4 mixTeam 4 vrouwen



Onze pakketten
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NAAMSPONSOR:  Kostprijs €1500

Het event draagt jouw bedrijfsnaam en je bedrijfslogo wordt verwerkt in het 3uur De Muur Logo.

*  Reclamedoeken langs het parcours en in start- en aankomstzone.
*  Exclusief jou reclame op de Muur van Geraardsbergen.
*  Vermelding op onze website, alle drukwerk, nieuwsbrieven enz...
*  Mogelijkheid tot plaatsen van finish boog
*  Uw logo in de aankondigingsvideo en de aftermovie 
*  Drank- en eetbonnen voor 8 personen (waarde €30pp)

We bekijken graag hoe we dit pakket kunnen personaliseren voor uw bedrijf.
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RACESPONSOR:  Cash of naturaprijzen

Als Race sponsor zorgt jouw bedrijf rechtstreeks voor de beloning van de winnaars.
Kies de categorie die jouw bedrijf wil sponsoren en bezorg de winnaars een mooie prijs!

Er is keuze uit volgende categorieën voor uw bedrijf:

Individueel Man +
Individueel Vrouw

Kostprijs €400

Team 2 mannen

Kostprijs €250

Team 2 vrouwen

Kostprijs €250

Team van 2 mix

Kostprijs €250

Team 4 mannen

Kostprijs €400

Team 4 vrouwen

Kostprijs €400

Team van 4 mix

Kostprijs €400

Jouw bedrijf bezorgt de winnaar en de winnares van de individuele deelnemers elk een mooie prijs ter 
waarde van €400. Dit kan in de vorm van een aankoopbon, een sportartikel of en product gerelateerd 
aan uw bedrijf.* 

Bij cash sponsoring zorgen wij graag voor een mooie prijs in uw naam!

Jouw bedrijf bezorgt de winnende ploeg van 2 in 1 van de 3 categorieën 
een mooie prijs ter waarde van €250. Dit kan in de vorm van een 
aankoopbon, een sportartikel of en product gerelateerd aan uw bedrijf.*

Bij cash sponsoring zorgen wij graag voor een mooie prijs in uw naam!

Jouw bedrijf bezorgt de winnende ploeg van 4 in 1 van de 3 categorieën 
een mooie prijs ter waarde van €400.  Dit kan in de vorm van een 
aankoopbon, een sportartikel of en product gerelateerd aan uw bedrijf.*

Bij cash sponsoring zorgen wij graag voor een mooie prijs in uw naam!

We bieden elke RACESPONSOR:

*  Reclamedoeken langs het parcours en in start- en aankomstzone.
*  Vermelding op onze website, alle drukwerk, nieuwsbrieven enz... 
*  Drank- en eetbonnen voor 2 personen (waarde €30pp)
*  Uw logo zichtbaar tijdens podium ceremonie en op backdrop
*  Naamsvermelding in de aankondigingsvideo en de aftermovie 

We bekijken graag hoe we dit pakket kunnen personaliseren voor uw bedrijf.
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Lokatie: 
Muur van Geraardsbergen / Start Vesten

Prijs:
Individueel: €15 / Team van 2: €30 / Team van 4: €60

Start:
Inschrijven vanaf 17u / Start: 18u

Bevoorrading:
Tijdens de wedstrijd: water / sportdrank / gels 

Medische post / Technische ondersteuning

Goodies:
Elke deelnemer ontvangt een drinkfles en een mooi aandenken.

Prijzen:
Voor de winnaar in elke categorie voorzien we mooie prijzen.

Hoe inschrijven:
Ga naar www.3uurdemuur.be en klik op „inschrijven“.

WEDSTRIJDREGLEMENT:

http://3uurdemuur.be/index.php/inschrijven/reglement
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Contacteer ons...
We beantwoorden graag al je vragen.

CONTACT

Challenge@geraardsbergen.be
Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen
054/43 51 49

Instagram: 
WWW.INSTAGRAM.COM/3uurdemuur

Website: 
WWW.3UURDEMUUR.BE3

Facebook event: 
WWW.FACEBOOK.COM/3UurDeMuur

Website: 
WWW.CHALLENGE-GERAARDSBERGEN.COM
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