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Lotto - Beker van België Elites en U23 

 

1
e

 DWARS DOOR ATOM 

Powered by 

 

INTERCLUB 1.12.1 – Lotto Beker van België 

VOOR ELITES ZC EN BELOFTEN 

Denderhoutem 8 mei 2016 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Organisatie vzw De Jartazivrienden in samenwerking met de gemeente Haaltert 

en de politiedienst van de zone Haaltert/Denderleeuw 
 

Voorzitter Jan Vijverman 
0475/23.51.25                            jan@vijverman.be 

Ondervoorzitter Gunther Van Holder 
0475/65.09.46                            gunther@ggconstruct.be 

Secretaris Geert Van der Stockt 
0479/38.26.10                            geert.vanderstockt@telenet.be 

Penningmeester Jan Van der Hoeven 
0475/59.00.86                            jan.vanderhoeven@telenet.be 

PR verantwooordelijke Mario Van Den Berghe 
0472/78.42.41                            mariovandenberghe@skynet.be 

Parcoursverantwoordelijken Wim Raes  
0473/96.44.97                            wimraes44@gmail.com 
Rik Van Herreweghen 
0495/77.51.48                            rik.vanherreweghen@skynet.be 

Veiligheidsverantwoordelijken Pascal Gees  
0474/93.08.02                            pascal.gees@skynet.be 
Etienne Bevernage  
0476/45.19.05                            etienne.bevernage@hotmail.com 
William Robijns 
0473/50.12.91 

Koersdirecteur Geert Van der Stockt 
0479/382610                              geert.vanderstockt@telenet.be 

 
2de wedstrijd tellende voor de Lotto-Beker van België : 
 
28/02/2016 Gent-Staden 

08/05/2016 Denderhoutem 

12/06/2016 Wanfercee Baulet 

18/06/2016 Taviers 

21/06/2016 Romsee-Stavelot-Romsee 

02/07/2016 Ploegentijdrit Borlo-Gingelom 

24/07/2016 Wezembeek-Oppem 

21/08/2016 Rochefort 

27/08/2016 Rummen 

28/08/2016 Liedekerkse Pijl 

03/09/2016 Adinkerke 

18/09/2016 Momignies 
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Afstand : 154 km of 11 ronden van 14 km 
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Wegwijzer :           
    0,000 km  vertrek Nieuwstraat ter hoogte nr 7 Cafe Gomaar = Officieuze start 14u  
    0,300 km invoegen van de ploegleiders komende uit de Ankerstraat  
    0,500 km doortocht aankomstlijn Nieuwstraat ter hoogte nr 72 = OFFICIELE START 
    0,790 km rechtdoor Lebeke 
    2,500 km  rechts Knipperhoek 
    3,000 km links Veldstraat (haakse bocht gevolg door beklimming op kasseiweg 500 m) 

 
    3,970 km  rechts Dries 
    4,100 km links Dries – terug invoegen van mobiele seingevers 

    4,230 km links Stichelen 
    4,760 km rechtdoor Beekstraat 
    5,220 km links Bergstraat 
    5,920 km rechts Hofstraat 
    6,490 km rechts N460 
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    9,180 km rechts Diepeweg 
  10,420 km rechtdoor op rondpunt Ninovestraat 
  10,770 km rechtdoor Anderenbroek 

 
  11,450 km  rechtdoor Vondelen 
  11,960 km links Koekelberg 
  12,510 km rechts Eigenstraat  
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  12,950 km  bevoorradingszone in Eigenstraat 
  13,310 km rechts Advocaat de Backerstraat – Mobiele seingevers kort rechts Schoolstraat 

  13,750 km rechtdoor Dorp 
  13,960 km rechtdoor Nieuwstraat 
 

 
  
  14,500 km  einde eerste ronde        
 
  28,500 km einde tweede ronde        
 
  42,500 km einde derde ronde        
 
  56,500 km  einde vierde ronde        
 
  70,500 km einde vijfde ronde        
 
  84,500 km einde zesde ronde        
 



VZW DE JARTAZIVRIENDEN 
 

Pagina | 7  

 

  98,500 km einde zevende ronde        
 
112,500 km einde achtste ronde        
 
126,500 km einde negende ronde  
 
140,500 km  einde tiende ronde 
       
153,900 km afleiding ploegwagens langs Dorp, Terlinden naar Ankerstraat 
 
154,500 km aankomst voorzien tussen 17u30 en 17u45 (gemiddelde snelheid 40km/u) 
     
 
Profiel beklimming Veldstraat (afstand 926 m waarvan 500 m kassei – hoogteverschil 22,4 m) 

 

 
 
Profiel laatste 3 km 
 

 
 
Profiel laatste km 
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Samenstelling van de jury : 
 

1. Voorzitter : De Blaere Wim (tel 0494/67.33.06) 
 
 
2. Commissarissen : 
 
 Com 2 : Eddy Pieters 
 Com 3 : Mario De Wandel 
 Com 4 : Wim De Geyter 
 Uitslag : Vanhoute Sabine 
 
3. Commissaris op motor : 
 Piloot moto 1 : Smet Benny 
 Com. moto 1 : Gregory De Schrijver 
 Piloot + Com. moto 2 : Vincent Van Impe  
  
4. Aankomstrechter : Luc Degroote 
 
5. Fotofinish : Alfons Van de Maele 

 
Nationaal reportage team 
 
 Telecom team jury 1 : Rasschaert Herwig 
 Speaker radio tour : Jan Weymeersch 
 
 Radio tour : 160.10625 
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Deelnemende ploegen aan de lotto beker van België: 
 

 
 

1 ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB 

2 SMARTPHOTO C.T.  

3 WSC HAND IN HAND BAAL 

4 VERANDAS WILLEMS - TOITURES CRABBE - CC CHEVIGNY 

5 ROYAL CUREGHEM SPORTIF 

6 KSV DEERLIJK-MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA 

7 SPORT EN MOEDIG GENK 

8 WC STEEDS VOORAAN KONTICH 

9 DOUCHY-THALASSA CT OOSTENDE-LANGEMARK 

10 WK NOORD-WEST BRABANT 

11 VAN EYCK SPORT TERNAT 

12 WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM C.T. 

13 VP CONSULTING ZANATTA CYCLING TEAM 

14 GOMA DAKWERKEN - VDBG STEENHOUWERIJ 

15 DOVY KEUKENS-FCC 

16 ROYAL CYCLIST'S PESANT CLUB LIEGEOIS 

17 KWC HEIST ZUIDERKEMPEN 

18 ILLI - BIKES CYCLING TEAM 

19 ATOM6 TOPSANTIEK C.T. 

20 ROCK WERCHTER TOEKOMSTVRIENDEN CYCLING TEAM 

21 BLANCS GILETS BRABANT WALLON 

22 PCT TOMACC POPERINGE 
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Deelnemende ploegen met wildcard : 
 
Wildcards: enkel in wedstrijden klasse IC 1.12.1  
 
Naast de weerhouden ploegen zal elke organisator bijkomend een wildcard kunnen 
toekennen aan ploegen (Belgische continentale ploegen zonder hun eliterenners met 
contract, Belgische of buitenlandse clubs, provinciale, regionale of nationale ploegen) van 6 
renners.  
 
Ploegen die in aanmerking komen voor de Lotto-Topcompetitie 2016 mogen slechts aan 
maximum 3 wedstrijden tellende voor de Lotto-Beker van België 2016 deelnemen met 
wildcard. Elke organisator van een wedstrijd van de Lotto-Beker van België 2016 mag ook 
slechts 4 ploegen die in aanmerking komen voor de Lotto-Topcompetitie 2016 uitnodigen 
met wildcard. De ploegen die deelnemen aan de Lotto-Topcompetitie 2016 en die een 
wildcard kregen mogen geen renners opstellen die binnen de eerste 30 renners 
geklasseerd staan in het individuele klassement van de Lotto-Topcompetitie 2016 (bij 
de eerste wedstrijd van de Lotto-Beker van België 2016: eveneens de eerste 30 
renners van de Lotto-Topcompetitie 2015).  
 
Ploegen die een wildcard wensen te ontvangen voor een van de wedstrijden van de Lotto-
Beker van België 2016 moeten zich uiterlijk drie maanden voor de wedstrijd kandidaat stellen 
bij elke respectievelijke organisator, met kopie aan het Secretariaat van de Wegcommissie. 
Elke organisator moet uiterlijk 30 dagen voor de wedstrijd aan het Secretariaat van de 
Wegcommissie de namen melden van de ploegen die met wildcard aan hun wedstrijd zullen 
deelnemen. 

 
1 Prorace Cycling Team 

2 Lotto-Soudal 

3 Asfra Racing Team 

4 Home solution – Anmapa - Soenens 

5 Rudyco Cycling Team 

6 Nieuwe hoop Tielen 

7  

8  

9  

10  

11  
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WEDSTRIJDREGLEMENT 1

ste
 Dwars door ATOM 

  
Reglement LOTTO-Beker van België  
 
1

ste
 Dwars door ATOM  is een wedstrijd voor beloften (U23) en Elite zonder contract 

(Ez/c), categorie 1.12.1. Deze wedstrijd komt voor op de kalender van de Lotto-Beker 

van België.  

Het integraal reglement van de Lotto-Beker van België is van toepassing. Deze is terug 

te vinden via http://www.belgiancycling.be/ – disciplines – weg – Lotto-Beker van België 

 

Specifiek reglement voor 1
ste

 Dwars door ATOM 

Artikel 1: Deze grote prijs wordt georganiseerd door Wielerclub vzw De 

Jartazivrienden met stamnummer 72014010 onder de reglementen van de KBWB – 

categorie IC 1.12.1 BvB. De wedstrijd gaat door op zondag 08/05/2016. De wedstrijd is 

voorbehouden voor U23 & Elite zonder contract. Ze is opgenomen in de kalender van 

de Lotto-Beker van België ingericht door de KBWB. Als koersdirecteur fungeert, 

Geert Van der Stockt – gsm 0479/382610 – geert.vanderstockt@telenet.be   

 

Artikel 2: Deelname  

Er wordt rekening gehouden met de modaliteiten neergeschreven in het reglement van 

de Lotto-Beker van België. In totaal mogen er maximum 33 teams van maximum 6 en 

minimum 4 renners aan de wedstrijd deelnemen, hetzij maximum 198 renners.  

 

Artikel 3: Permanentie  

a) De startpermanentie wordt georganiseerd in de sporthal van Denderhoutem 

gelegen in de Pastorijweg vanaf  10.30 uur. De bevestiging van de starters 

(inschrijving) en het afhalen van de nummers (3€ inschrijvingsrecht per renner + 5€ 

waarborg per rugnummer ) door de ploegverantwoordelijken vindt plaats vanaf 10.30 uur 

tot 11.45 uur. De vergadering met de commissarissen en de organisatie gaat door op 

dezelfde locatie om 11.45 uur. De briefing van de sportdirecteurs gaat door op dezelfde 

locatie om 12.00 uur. Alle renners dienen, uiterlijk 15 minuten voor de start het 

startbulletin te tekenen op het podium ter hoogte van huisnummer 7 in de Nieuwstraat en 

dit tussen 12.45 uur en 13.45 uur. De startpermanentie wordt gesloten om 13.45 uur.  

mailto:geert.vanderstockt@telenet.be
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b) De aankomstpermanentie wordt georganiseerd in de sporthal van Denderhoutem 

gelegen in de Pastorijweg vanaf 15.00 uur. De uitbetaling van de individuele dagprijzen 

en de prijzen voor het dagklassement van de ploegen zullen worden uitbetaald na de 

aankomst van zodra de klassementen bepaald zijn. De aankomstpermanentie zal 

worden gesloten omstreeks 19.00 uur.  

 

 

Artikel 4: Radio-tour  

a. De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op de frequentie 160.10625  

b. Alle volgers in de wedstrijdcaravaan zijn verplicht een werkend ontvangsttoestel in het 

voertuig te hebben. 

  

Artikel 5: Neutrale technische bijstand  

De neutrale technische bijstand wordt verleend door 2 voertuigen. Zij voorzien zelf een 

ontvangtoestel om Radio-tour te beluisteren. 

  

Artikel 6: Tijdsgrens  

Elke renner, die aankomt buiten een tijdspanne boven 8 % van de tijd van de winnaar, 

wordt niet weerhouden in het klassement. De tijdspanne kan verlengd worden in geval 

van uitzonderlijke omstandigheden op beslissing van het College van Commissarissen, 

in overleg met de koersdirecteur. 

  

Artikel 7: Klassementen  

a) Clubklassement: het puntensysteem, voorzien in het reglement van de Lotto-Beker 

van België wordt gehanteerd;  

b) Individueel klassement  

- het puntensysteem, voorzien in het reglement van de Lotto-Beker van België 

wordt gehanteerd;  

- de leiderstrui wordt voorzien door de KBWB;  

- Een trofee en/of bloemen door de organisatie;  

c) Individueel jongerenklassement voor de beloften (U23)  

- het puntensysteem, voorzien in het reglement van de Lotto-Beker van België 

wordt gehanteerd;  

- de leiderstrui wordt voorzien door de KBWB;  

- Een trofee en/of bloemen door de organisatie  

 

Artikel 8: Prijzen  

a) Er worden geen premies voorzien;  

b) De prijzenbarema’s van de KBWB, ELITE IC1.12.2 BvB/CdB, zijn van toepassing;  

c)  Individueel zijn er 25 prijzen voorzien met een totaal van 1500 €. 1: 260, 2: 200, 3: 

150, 4: 125, 5: 100, 6: 75, 7: 60, 8: 50, 9 & 10: 40, 11 tot 20: 30, 20 tot 25: 20 €;  
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d) Voor de interclub zijn er 10 prijzen voorzien ten bedrage van 500 €. 1: 120, 2: 90, 3: 

75, 4: 60, 5: 50, 6 & 7: 30, 8 tot 10: 15 €;  

e) Om in aanmerking te komen voor de prijzen dient de renner de totaliteit van het 

parcours van de wedstrijd te hebben afgelegd en dit binnen de in het reglement 

voorziene tijd (art. 6).  

 

 

 

Artikel 9: Anti-doping  

a) Het anti-doping reglement van de KBWB en van de Vlaamse Gemeenschap wordt 

integraal toegepast;  

b) Een eventuele anti-doping controle zal doorgaan bij Mario Van Den Berghe – Sint 

Annaweg 2 te 9450 Denderhoutem of in het mobiel medisch kabinet van de Vlaamse 

Gemeenschap.  

 

Artikel 10: Huldigingsceremonie  

a) Volgende renners melden zich aan bij de huldigingsceremonie:  

 De 1ste drie renners van het individueel wedstrijdklassement;  

 De leider in de Lotto-Beker van België competitie, hij ontvangt de 

leiderstrui;  

 De beste jongere (belofte van 19 t/m 22 jaar);  

b) Ze worden gevraagd zich maximum 15 min. na hun aankomst aan te melden op het 

podium in de vertrekzone.  

 

Artikel 11: Straffen  

Het straffenbarema van de KBWB en van het reglement van de Lotto-Beker van België 

zijn van toepassing.  

 

Artikel 12: Medische dienst  

a) Het Rode Kruis staat, zowel tijdens als voor en na de wedstrijd ten dienste van de 

renners en de volgers;  

b) Er worden twee ziekenwagens met gekwalificeerd personeel voorzien in de 

wedstrijd;  

d) Er wordt één hulppost met gekwalificeerd personeel voorzien t.h.v. de aankomst 

(permanent)  

 
Artikel 13: Volgers – veiligheid  

a) Per deelnemend wielerteam is er één volgwagen toegestaan in de wedstrijd. Deze 

krijgt een officieel volgbewijs en een sticker die duidelijk zichtbaar aan de vooruit wordt 

bevestigd. Daarnaast krijgt deze ook een nummer, te bevestigen aan de achteruit. Dit 

nummer bepaalt de volgorde in de wedstrijdcaravaan;  
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b) De wagens van de wielerteams die de wedstrijd gaan volgen dienen zich op te stellen 

in de Ankerstraat (zie plan) op de voor hen genummerde plaats. 

c) Voor de andere wagens van de wielerteams worden er GEEN  doorlaatbewijzen 

voorzien;  

d) Iedere volger dient in het bezit te zijn van een geldige licentie en wordt geacht het 

verkeersreglement te respecteren en te volgen, alsook de richtlijnen van de 

commissarissen;  

e) Alle volgwagens hebben een radio-ontvanger, door de ploeg zelf te voorzien;  

f) Alleen de volgers met een speciaal kenteken A mogen bij het einde van de wedstrijd 

de aankomst passeren. Alle andere wagens zijn verplicht de afleiding te volgen op 500 m 

voor de aankomst (zie plan);  

 

Artikel 14: Parcours  

a) De renners dienen ten allen tijde het officiële parcours te volgen en worden geacht het 

parcours te kennen. Inbreuken kunnen door het College van Commissarissen worden 

gesanctioneerd;  

b) Een wegwijzer is beschikbaar in deze bundel;  

c) Het parcours is NIET uit gepijld. 

  

Artikel 15: Milieu  

a) De organisatie voorziet een afvalzone t.b.v. de renners in de bevoorradingszone. 

Deze wordt aangeduid met borden en aangekondigd via Radio-tour. Aan de ploegleiders 

wordt met aandrang gevraagd hun renners te sensibiliseren om gebruik te maken van 

deze zone;  

b) Het is ten strengste verboden om vuilnis uit de volgwagens van de wedstrijdkaravaan 

te gooien. In uiterste nood kan gebruik gemaakt worden van de afvalzone.  

 

Artikel 16: Slotbepalingen  

a) Het reglement kan enkel en alleen gewijzigd worden door het College van 

Commissarissen op voorstel en in overleg met de organisatie;  

b) Door deelneming aan deze grote prijs ALITECH erkennen de renners, ploegleiders en 

alle volgers dat zij kennis genomen hebben van dit reglement en het in zijn geheel 

aanvaarden  

c) Alle technische gevallen niet voorzien in de reglement, zullen door het College van 

Commissarissen in overleg met de organisatie beslecht worden. Over alle overige 

gevallen zal door de organisatoren beslist worden.  
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WEDSTRIJDINFORMATIE 1
ste

 Dwars door ATOM 

Algemene info  

129, afgeleverd door de KBWB  

154 km: 11 plaatselijke ronden van 14 km  + 500 m neutralisatie  

(Afstanden gemeten via www.afstandmeten.nl)  

 

twee rugnummers voorzien en een kaderplaatje – waarborg 5 € per 

renner 

3 € inschrijvingsrecht per renner te betalen bij afhaling rugnummers 

2 neutrale wagens zijn voorzien  

regulator  

 

 

 60  

ingeschreven teams en naar de mensen van de KBWB 
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Overzicht locaties / zones  

Sporthal Denderhoutem – Pastorijweg te 9450 Denderhoutem 

Parking de nodige parkeerbewijzen zullen worden opgestuurd per post 

o Organisatie en officials KBWB afgesloten parking vlak voor de sporthal  

o Sportdirecteurs 2 parkings in de Molenstraat en 2 parkings aan 

voetbalterrein SK Denderhoutem – Dwarsstraat 69 te 9450 Denderhoutem 

(zie plan) 

Start- & aankomstpermanentie sporthal  

Briefings polyvalente zaal in de sporthal  

Kleedkamers sporthal Denderhoutem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking aan voetbalterrein 
SK Denderhoutem – Dwarsstraat 69 

Parkings in de Molenstraat 
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Startzone Pastorijplein – Nieuwstraat – Denderhoutem 

 Tekenen startblad op het podium: Iedere renner is verplicht eigenhandig het 

controleblad te tekenen. Het tekenen van het controleblad zal gebeuren tussen 12.45 

uur en 13.45 uur ter hoogte van de start (podium).   

 Opstellen in de startbox uiterlijk om  13.45 uur. De startbox is afgezet met 

afbakeningslint.  

 Opstelling caravaan vanaf 13.30 uur  

 Officieuze start om 14.00 uur, officiële start 500m verder 

 Huldiging renners op het podium 15 minuten na de aankomst 

o De 1ste drie renners van het individueel wedstrijdklassement;  

o De leider in de Lotto-Beker van België competitie, hij ontvangt de leiderstrui;  

o De beste jongere (belofte van 19 t/m 22 jaar);  
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Opstelling wagens ploegleiders vóór de wedstrijd vanaf 13.00 uur via Dorp, Terlinden 

naar Ankerstraat. Opstelling langs rechterzijde van de Ankerstraat op de genummerde 
plaatsen. Invoegen in caravaan bij eerste passage aan kruispunt Nieuwstraat-Ankerstraat. 
 

 
 
 
 
Afleiding volgwagens 500 meter voor de aankomst links Dorp naar Ankerstraat via 
Terlinden 
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Voertuigen in wedstrijd (met volgbewijzen)  
VOERTUIGEN  
 

 Wagen politie       A  

 Pilootwagen        A 

 4 mobiele seingevers met motor    A 

 Wagen koersdirecteur     A 

 Neutrale Wagen       A  

 Auto official 2       A 

 RENNERS 
 Auto KBWB official 1, voorzitter     A 

 Auto official 3       A 

 Max. 33 voertuigen ploegleiders   

 Neutrale wagen        A 

 Auto official 4       A 

 2 wagens rode kruis (waarvan er 1 de koers volgt)  A 

 Bezemwagen       A 

 Motor politie       A 

 Groene vlag       A 

 
Wagens met volgbewijs en voorzien van de letter A worden niet afgeleid 500m voor de 
aankomst. 
 
 

Aankomstzone 
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Time Table 

10.30 uur Opening startpermanentie in de sporthal 

10.30 – 11.45 uur Inschrijven + afhalen rugnummers (8€ per renner) 

11.45 – 12.00 uur Briefing commissarissen en organisatie 

12.00 – 12.30 uur Briefing commissarissen en ploegleiders 

12.45 – 13.45 uur Tekenen startbulletin op het podium in de startzone 

13.00 uur Opstelling wagens ploegleiders in de Ankerstraat op de 
genummerde plaats 

13.30 uur Opstelling wedstrijdbegeleiding in de startzone 

13.45 uur Sluiting startpermanentie 

14.00 uur OFFICIEUZE START WEDSTRIJD 
Officiële start 500m verder 

15.00 uur Opening aankomstpermanentie 

17.30  - 17.45 uur Aankomst wedstrijd 

15 min na aankomst Huldigingsceremonie op het podium in de startzone 

Van zodra gekend Prijsuitreiking + terugbetaling waarborg rugnummers 

19.00 uur Sluiting aankomstpermanentie 

 
 
Parcours 
 
Het is verboden om voetpaden, bermen en fietspaden die zich buiten het parcours bevinden 
en gescheiden worden door boordstenen, bermen, verhogingen of andere fysieke 
kenmerken te gebruiken. 

 
 
Aansprakelijkheid organisatie 
 
De organisatie wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen waarvan de renners of volgers 
tijdens de wedstrijd het slachtoffer zouden kunnen worden evenals de schade toegebracht 
aan hun eigendommen. 
 
 
Aandachtspunten voor de renners en ploegleiders 
 
Moeilijke passages zijn aangeduid met gele vlaggen, afbakeningslint, strobalen en/of 
nadarafsluiting. Verwittig steeds uw collega-renners bij gevaarlijke situaties, mogelijke 
hindernissen: vluchtheuvels, wegversmallingen, middenbermen, asverschuivingen,… 
 
We benadrukken dat de renners steeds op de rijbaan rijden – niet op het fietspad. 
Volg de aanwijzingen van seingevers en personen met gele vlaggen. 
Indien u gelost wordt, blijf zo veel mogelijk op het rechterdeel van de rijbaan. Indien u uit 
koers genomen wordt, dient het rugnummer afgedaan te worden.   
 
Er wordt verondersteld dat alle renners en ploegleiders het parcours kennen en volgen. 
 
Elke ploeg die aan de start komt met voldoende renners kan plaats nemen in de 
wedstrijdkaravaan en ontvangt hiertoe de nodige volgbewijzen. Een wagen van de 



VZW DE JARTAZIVRIENDEN 
 

Pagina | 21  

 

ploegleider kan alleen plaats nemen in de wedstrijdkaravaan indien uitgerust met een radio-
ontvanger. 
 
De radiofrequentie tijdens de wedstrijd is de frequentie van de KBWB. Tijdens de 
vergadering met de ploegleiders wordt deze gedetailleerd meegedeeld. 
 
Er zullen 2 neutrale volgwagens bijstand verzekeren tijdens de wedstrijd. 
 
Op het einde van de wedstrijd is er een verplichte afleiding voor de volgers. Deze situeert 
zich op 0,5 km. van de finish aan de linkerkant van de weg. (zie bijgevoegd plan) 
 
 
ZIEKENHUIZEN 
 
Aalst 
 
- OLV ziekenhuis – Moorselbaan 164 – tel: 053/72.41.11 
- ASZ ziekenhuis – Merestraat 80 – tel 053/76.41.11 
 
 
Alle formailiteiten : Sporthal – Pastorijweg – Denderhoutem  
 
 
HOE HET PARKOERS BEREIKEN ? 

 

Via de N45 !! 

Komende van Aalst, tweede verkeerslichten linksaf. (kruispunt De Pelsmacker) 
 
Komende van Ninove (kruispunt Den Doorn), eerste verkeerslichten rechtsaf. (kruispunt De 
Pelsmacker) 
 
Er zal signalisatie voorzien zijn naar de parkings voor de teams en de officials 


