
REGLEMENT & PRAKTISCHE TIPS 

 

 De wedstrijdnrs kunnen op 6/8 opgehaald worden vanaf 14.30u tot 16.15u in het 

gemeenschapscentrum naast de kerk 

 

 Het dragen van een helm tijdens de fietsproef is verplicht – fietsers zonder 

helm worden uit de wedstrijd gehaald. 

 

 De fietsen en helmen worden eerst in de wisselzone 1  ter hoogte van de 

Scherpengeertstraat geplaatst. 

 

 Indien gewenst, kunnen loopschoenen vooraf in wisselzone 2 (wissel van 

fietsen naar lopen) op de speelplaats van de lagere school (achter de kerk) gezet 

worden. 

 

 Wisselzone 1 is een “onbewaakte” wisselzone zodat eigen supporters de 

persoonlijke spullen (na passage deelnemers) kunnen ophalen.  Al het materiaal 

dat na 19u nog in deze zone blijft liggen, zal door de organisatie naar de 

aankomst gebracht worden. 

 

 Bij het afhalen van de wedstrijdnummers krijgt elke deelnemer ook 2 extra 



klevertjes met hetzelfde nummer: 1 daarvan is bedoeld om op de fiets aan te 

brengen (bewaking wisselzone 2) en het 2° kan gebruikt worden om op de 

“verpakking” te kleven die je in wisselzone 1 laat met je persoonlijke spullen. 

 

 Opgelet: voor de fietsproef dienen er 2 ronden (2 x 10 km) afgelegd te worden.  

Na de 1ste ronde gaat men rechts na de brug (richting Beerse), na de 2de ronde 

links (richting kerk). 

 

 VOORZICHTIGHEID geboden bij de passages aan de voetgangersbrug !  

Dit punt vraagt extra aandacht tijdens de fietsproef !   

Ook voor de wegversmalling in de Lange Kwikstraat hebben wij extra 

maatregelen getroffen, maar wees voorzichtig en verwittig sportief de eventuele 

mede-fietsers in de groep. 

 

 Wisselzone 2 zal bewaakt zijn tot na de prijsuitreiking.  Elke deelnemer zal 

a.h.v. zijn rugnummer en klevertje op de fiets deze kunnen afhalen.   Ook in 

wisselzone 1 zal niet toegelaten worden om fietsen af te halen zonder een 

overeenstemmend rugnummer te tonen. 

 

 Er zijn voldoende douches beschikbaar zijn in het gemeenschapscentrum 

(naast de kerk) voor dames en heren.  Ook in ons eigen judolokaal kunnen 

nog extra douches door de heren gebruikt worden. 

  


