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La Vosgienne

Le rendez-vous
Op zondag 7 september 2014 heeft in
Thann de negentiende editie plaats van
La Vosgienne. Deze gekende cyclosportieve zal ongeveer 1500 deelnemers
trekken afkomstig uit alle hoeken van
Europa. De deelnemers hebben de
keuze tussen twee parcoursen namelijk La Vosgienne 160 en de Vosgienne
100. “De 160” voert de deelnemers door
drie departementen, Le Haut Rhin, le
Territoire de Belfort en Les Vosges,
door 21 gemeenten en over zeven cols
goed voor een hoogteverschil van 3.000
meter. De Amicale Cycliste Thann is
de organiserende club. Zij hebben met
hun wedstrijd al een vrij lange geschiedenis achter de rug en hebben dan ook
de nodige ervaring. Veiligheid en organisatie zijn de sleutelwoorden van deze
grootste cyclotocht uit de buurt. Op de
grote kruispunten wordt het verkeer

geregeld door seingevers en de groep
wordt begeleid door meerdere radiowagens.

Een grandioos kader
Zowel het vertrek als de aankomst van
deze tocht ligt in het hartje van Thann, een
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historisch en toeristisch stadje dat ligt aan
het begin van de Vallée de la Thur, aan de
voet van het Massief van de Vogezen.
De deelnemers en volgers zullen verwelkomt worden op de Place du Bungert en zullen daar al meteen voor de
wedstrijd in een feeststemming worden
onder gedompeld, met de nodige animatie, ambiance en lekkernijen.
De organisatoren hebben van moeder natuur de medewerking gekregen
om deze cyclo te kunnen organiseren in het unieke en grandioze kader
van de Vogezen. De deelnemers vinden zowel langsheen het parcours
van La 160 als van La 100 de nodige
punten om zich te bevoorraden. Ook
staan verschillende muzikale animaties verspreid over heel het parcours.
Deelnemen staat open voor iedereen
van boven de 18 jaar.
Bij de aankomst krijgt iedere deelnemer
een souvenir en kunnen ze genieten van
een maaltijd aangeboden door de partners/restaurateurs afkomstig uit Thann.
Er is ook nog een grote tombola voorzien.

Welkom in Thann
Thann is gelegen in het zuidelijke gedeelte van de Alsace in het departement Haute Rhin en staat bekend als
de Porte de la Route des Vins. Door
het stadje loopt de rivier de Thur.

La Vosgienne 160
Het parcours van 160 kilometer doorkruist
het volledige Massief van de Vogezen inclusief de beklimming van de grootste

cols, de Ballon d’Alsace, Col du Page, Col
d’Oderen, Col de Beaumont, Makstein, de
Col d’Amic en de Vieil Armand.

La Vosgienne 100
Het parcours van 100 kilometer loopt
eerst voor een stuk door de vallei van de
Thur om langs daar de beklimming van
de Markstein te bereiken. Vervolgens
neemt zij het zelfde parcours van La
Vosgienne 160 tot in Thann.
TEKST: MARC VAN DEN BROECK

In het kader van de Ronde van
Frankrijk
De Tour de France rijdt dit jaar ook twee
dagen doorheen de Vogezen met name
in de negende etappe tussen Gerardmer en Mulhouse en in de tiende rit
tussen Mulhouse en La Planches des
Belles Filles.
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