
PERSBERICHT 

22ste Moese VTT:  topeditie MTB tocht op 6 november 2022 
De Moese VTT is een mountainbiketocht die voor de 22ste keer wordt georganiseerd door WTC De Moese 
Trappers, een van de grootste wielerverenigingen in Moerzeke.  Door Corona werd editie 2020 geannuleerd en 
had editie 2021 enkele beperkingen, maar dit jaar wordt de eerste volwaardige editie na alle Corona-edities. 

Op zondag 6 november 2022 start er vanuit zaal Ter Munken in Kastel een prachtig bepijld parcours van naar 
keuze 16, 32 of 48 kilometer afstand.  De parcours lopen door Kastel, Moerzeke, Hamme, Grembergen en 
Dendermonde en laten de mooiste plekjes zien tussen Schelde en Durme.  Her en der worden Strava-zones 
voorzien voor wie wat competitief is ingesteld én het parcours is toegankelijk voor MTB, gravelbikes en 
crossfietsen. In 2021 namen meer dan 650 bikers deel. 

De Moese VTT onderscheidt zich door zoveel mogelijk comfort te voorzien voor de deelnemers: er is 
bevoorrading met snacks, fruit en drank, er zijn kleedkamers en warme douches, afspuitplaatsen, een gezellige 
kantine en – uniek in de regio: een pechdienst.   

Elke deelnemer ontvangt een PECHKAARTJE waarmee hij of zij assistentie kan vragen in geval van technisch 
defect.  Wanneer het defect niet kan worden opgelost, wordt de deelnemer met zijn fiets terug naar de 
startplaats gebracht. 

Doel: 1000 deelnemers 

Voor 2022 mikken De Moese Trappers op een topeditie: er zijn geen coronaregels meer en de promotie-
campagne loopt als een trein:  op social media zijn er heel veel reacties & interesse en het promotiefilmpje op 
YouTube werd bijna 2000 keer bekeken.  Ook de website www.moesevtt.be wordt meer dan 100 keer per dag 
bezocht.   

Op vorige edities waren er deelnemers uit de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en zelfs Limburg.  Voor 
deze post-corona editie mikken De Moese Trappers op een hoog doel: 1000 deelnemers. 

Info evenement: 

Datum  zondag 6 november 2022 
Plaats  zaal Ter Munken, Scheldestraat 39, 9220 Moerzeke / Kastel 
Starturen van 8u tot 11u starten 
Deelname 4 EUR voor VWB leden, 6 EUR voor niet-leden (inclusief verzekering) 
Facebook www.facebook.com/MoeseVTT/ 
Website  www.moesevtt.be 

Youtube promotie-video: https://www.youtube.com/watch?v=tMYhAVToO2M  

 

Info organisator: 

Organisator Koninklijke WTC De Moese Trappers 
Verantw. Clement Windey clwindey@skynet.be 
  Marc Vijt info@moesevtt.be  
Telefonisch 0472 96 65 47 (Marc Vijt) 

 

Persdossier en foto’s voor rechtenvrij gebruik op www.moesevtt.be/pers  
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