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De Berkelstee MTB Challenge

De

De Berkelstee Challenge is een uitdagende 3-daags
mountainbike tocht door de schitterende omgeving van
de Achterhoek en Twente waarbij recreatiepark De
Berkelstee als thuisbasis dient. Mountainbiken is in deze
regio hot. Elk jaar komen hier weer nieuwe routes bij die
tot de top van Nederland behoren. De Berkelstee
Challenge maakt gebruik van zowel de aangelegde single
track routes als van andere, grotendeels onverharde,
routes door natuurgebieden, over het glooiende
landschap, langs rivieren en beken, door de bossen en
langs weilanden. We hebben 3 zeer afwisselende
tochten uitgezet van elk zo’n 80 á 90 km voor de zeer
geoefende mountainbikeliefhebbers en ‘light’ versies van
60 á 70 km voor de gemiddeld geoefende bikers.
In deze brochure lees je meer over de opzet van de
Challenge en de af te leggen routes. We wensen je veel
leesplezier! Enthousiast geworden? Meld je dan aan op
www.berkelstee.nl/challenge

Totale ontzorging
Het uitgangspunt bij de Challenge is simpel: jullie
fietsen, wij verzorgen de rest. Zo zijn alle maaltijden,
(sport-) drank en snacks inbegrepen. Evenals het
gebruik van de GPS navigatiesystemen, waarmee de
routes gereden kunnen worden (hoewel een groot
deel van de routes prima aangegeven staat). We
beschikken over een werkplaats om je mtb schoon te
maken en te prepareren voor de nieuwe rit. Mocht
het nodig zijn dan is een vervangende mtb
beschikbaar. Tenslotte is er nog de mogelijkheid om
een basic bikefit (via Framefit) af te nemen, zodat we
je fiets nog helemaal kunnen optimaliseren voor de
Challenge.

De Berkelstee
Startpunt van alle tochten is De Berkelstee, een
kleinschalig vakantieparkje, rustig gelegen aan de
rand van Eibergen met 4 recreatiewoningen. Het park
biedt alle faciliteiten die nodig zijn voor een zorgeloos
mtb weekend. Denk hierbij aan de ruimtes voor het
(ontbijt- en diner-) buffet, een ruimte voor
schoonmaak en reparatie van de mountainbikes,
verschillende loungezitjes en een heerlijke jacuzzi als
beloning voor een dag lang beuken op de mtb. En
tenslotte staat op het ruim opgezette park nog een
tafeltennistafel, een voetbal- en tennisveldje (mocht
er nog wat energie over zijn
). De
recreatiewoningen zijn de afgelopen jaren volledig
gerenoveerd en van alle gemakken voorzien (zoals
smart tv, internet, etc.).
De Berkelstee is winnaar van de Booking.com
Traveller Review Awards 2021.
Meer info (zoals een video en VR tour) is te vinden op
www.berkelstee.nl

De opzet
Je kunt je opgeven vanaf een groepsgrootte van 2
personen t/m 19 personen. Iedere groep heeft z’n
eigen (of meerdere) recreatiewoning(-en). Iedere
groep bepaalt ook zijn eigen route en tempo.
Samen met andere groepen fietsen, eten, etc. is
uiteraard mogelijk (en kan ook buitengewoon
gezellig zijn!), maar dat hoeft dus zeker niet.
Ongedwongenheid staat centraal.

De organisatie

De organisatie is in handen van Sportwijzer B.V.,
organisator van (sportieve) evenementen. Onze
ervaren mensen geven de instructies over de
Challenge en zijn onderweg te allen tijde
telefonisch beschikbaar indien er problemen zijn.
Op dat moment wordt bekeken hoe we de
betreffende persoon zo spoedig mogelijk weer aan
het fietsen krijgen (via reparatie, vervangend
vervoer, etc.).

Het Programma
Donderdagavond: kennismaking en voorbereiding
Tussen 18:30 en 21:00 zullen de meeste deelnemers zich verzamelen bij de Berkelstee en zich
installeren in de woningen (eventueel kan ook vrijdagochtend nog worden ingecheckt). Uiteraard is
er een welkomstdrankje en kan er kennis gemaakt worden met de andere (groepen) deelnemers.
Iedereen kan zich, indien gewenst, een bikefit laten aanmeten (het rapport hiervan krijgen jullie ook
digitaal). De mountainbike kan uiteraard ter plekke versteld worden indien nodig. Om 21:00 uur zal
er een briefing plaatsvinden over het weekend.

Vrijdag: route Borculo – Vorden – Lochem
Vanaf 8:00 uur staat er een uitgebreid ontbijtbuffet klaar. Tevens kan je alvast een lunchpakket
samenstellen inclusief sportdrank en -repen voor onderweg. Vandaag meteen al een stevige route
waarbij gebruik wordt gemaakt van de mtb routes die afgelopen jaren in de Achterhoek zijn
aangelegd/verbeterd, zoals die van Vorden en Lochem (over de Lochemse berg). Na terugkomst in de
(na-)middag kan lekker gerelaxt worden op het vakantiepark. Vanaf 18:00 uur staat er een goede,
voedzame buffetmaaltijd klaar met voor ieder wat wils.

Zaterdag: route Neede – Markelo – Rijssen
Vandaag de koninginnenrit: via het buitengebied van Neede komen we aan op de Markelose mtb
route van waaruit we binnendoor steken naar de zeer uitdagende mtb route van Rijssen. Na het rondje
Rijssen gaan we weer zuidwaarts, sluiten weer aan op de route Markelo en gaan vervolgens via de
Needse Berg weer richting de Berkelstee. Uiteraard kan er ook op zaterdag bij terugkomst weer
worden gerelaxt en staat er ’s avonds weer een goede buffetmaaltijd klaar.

Zondag: route Haaksbergen – Buurse - Rutbeek
Na het ontbijt al weer de laatste route van het weekend. Ditmaal grotendeels gebruik makend van de
route Haaksbergen (en rondje Rutbeek). De omgeving is top: we vliegen van het ene natuurgebied
naar het andere. Na binnenkomst van alle deelnemers zal de eindafsluiting (naar verwachting rond
15:00 uur) plaatsvinden. Iedereen die de Challenge heeft behaald krijgt hiervan een aandenken.

Vrijdag: route Borculo – Vorden – Lochem
Vanaf het vertrek van de Berkelstee gaan we meteen zo veel mogelijk off road: we fietsen
langs sloten, door bossen en over onverharde paden richting Haarlo (o.a. via
natuurgebied het Wolink). Vervolgens door naar Borculo, waarna we via onverharde
paden richting Barchem fietsen. Hier pakken we eerst route Lochem op (het makkelijkste
deel) waarna de route Vorden wordt gefietst. Het is genieten van de vele single tracks
door de prachtige bosrijke omgeving met hier en daar wat kasteeltjes. Indien gekozen
wordt voor de ‘light’ versie dan wordt de route Vorden slechts deels gereden. Het is hier
nog relatief vlak maar er zit genoeg uitdaging in de afwisselende tracks. Na de route
Vorden nemen we het tweede deel van route Lochem over de Lochemse berg. Hier zitten
wat venijnige klimmetjes in met daarna natuurlijk welverdiende afdalingen. Aan het eind
van de route slaan we af en fietsen deze keer om de noordkant van Borculo (door
Geesteren) weer richting Haarlo. Via de oevers van de Berkel rijden we weer naar
Eibergen.

Totale afstand
 single tracks
 onverhard
 verhard
Hoogtemeters

87 kilometer
20 kilometer
47 kilometer
20 kilometer
330 meter

Zaterdag: route Neede – Markelo – Rijssen
Door de lengte en hoogtemeters kan dit met recht de koninginnenrit worden
genoemd! Vanaf het vertrek van de Berkelstee gaat de route noordwaarts via
bosgebied Woeste Esch richting Neede. We slalommen door het mooie Needse
Achterveld en langs de Buurserbeek. En steken vervolgens binnendoor richting
Goor, waar we de mtb Route Markelo oppakken. In het glooiende Markelose
landschap vind je een aantal pittige klimmetjes. Halverwege de route snijden
we de route af richting Rijssen (tenzij gekozen is voor de ‘light’ route), al
jarenlang één van de toproutes in Nederland. Vrijwel geheel single tracks en er
zijn nauwelijks vlakke, rechte paden te ontdekken. Na het rondje keren we
weer terug naar de Markelose route, waar nog een paar klimmetjes moeten
worden gemaakt. We verlaten de route en keren langzamerhand weer terug
richting Neede, waar we nog wel even de Needse berg moeten beklimmen. Via
het Berkelgebied komen we tenslotte weer terug in Eibergen.

Totale afstand
 single tracks
 onverhard
 verhard
Hoogtemeters

95 kilometer
36 kilometer
34 kilometer
25 kilometer
400 meter

Zondag: route Haaksbergen – Buurse – Rutbeek
Vandaag een waardige afsluiter van de Berkelstee Challenge. De route die
relatief het kortste is en met de minste hoogtemeters. Hierdoor is er in ieder
geval ruimte om de omgeving goed te verkennen, want we vliegen van het ene
mooie natuurgebied naar het andere. We fietsen eerst oostwaarts richting
Rekken via o.a. het Kerkloobos en rijden tot aan de Duitse grens langs de
Berkel. Vervolgens gaan we noordwaarts en pakken de Haaksbergse mtb route
op. Deze leidt ons door het Haaksbergse Veen leidt, steekt even de Duitse grens
over bij de mooie Haarmühle (1 van de 3 mooi gelegen watermolens die we
tegenkomen), vervolgens een uitstapje naar het mtb parcours op het Rutbeek,
daarna door het Buurserzand richting het Lankheet, waar we de Haaksbergse
route afsluiten bij het nieuw aangelegde Mezennest. Tenslotte kunnen we ons
nog even uitleven op het mtb parcours van Eibergen. De ‘light’ route laat de
mtb routes van het Rutbeek en Eibergen overigens links liggen.

Totale afstand
 single tracks
 onverhard
 verhard
Hoogtemeters

81 kilometer
25 kilometer
37 kilometer
19 kilometer
230 meter

Kosten
Onderstaande worden de kosten weergegeven per persoon. De hoogte van de kosten hangt af
van de grootte van de aangemelde groep (en dus de bezetting per huisje):
bij bezetting van 2 personen per huisje
bij bezetting van 3 personen per huisje
bij bezetting van 4 personen per huisje
bij bezetting van 5 personen per huisje

€ 399 p.p.
€ 349 p.p.
€ 319 p.p.
€ 299 p.p.

Hierin is alles inbegrepen:
-

3 overnachtingen in een volledig gerenoveerde recreatiewoning in de Berkelstee

-

kosten voor eindschoonmaak en kosten voor bed- en linnengoed

-

alle maaltijden, (sport-)dranken en overige tussendoortjes gedurende de dagen

-

gebruik van alle (mtb- en andere sport-)faciliteiten op het vakantiepark

-

3 uitdagende en afwisselende mtb routes uitgezet vanaf het vakantiepark

-

gebruik van GPS apparatuur (1 apparaat per 2 personen)

-

eventueel gebruik van vervangende mtb

-

bike fit (via Framefit)

-

aandenken

-

toeristenbelasting

Heb je interesse?
Meld je dan aan via

www.berkelsteemtbchallenge.nl

