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Gemeente / Commune : ANZEGEM 

Discipline & Categorie / Discipline & Catégorie : WEG / ROUTE – ELITE DAMES 

Datum organisatie / Date organisation: DINSDAG / MARDI 22/09/2020 

Algemene contactgegevens organisatie / Données générales de l’organisation : 

Koersdirecteur : Geert Himpens – GSM :  0499/46.65.11 - email : geert.himpens@gmail.com  

Organisatoren : 

Eric DEMETS, GSM : 0485/53.59.65 – email : ericdemets@telenet.be 

Pol DESCHEPPER, GSM : 0478/88.38.22 – email : pol.deschepper1@pandora.be 

www.bkanzegem.be 

 

Algemene contactgegevens Belgian Cycling / Données générales Belgian Cycling: 

Tijdens de kantooruren – Pendant les heures de bureau : 

 : Belgian Cycling, Avenue du Globelaan 49, 1190 Brussel / Bruxelles 

 : +32-(0)2-349 19 11 -  : +32-(0)2-343 12 56 

E-mail : info@belgiancycling.be  

Website : www.belgiancycling.be 

De dag van het Belgisch Kampioenschap – Le jour du Championnat de Belgique : 

Nathalie CLAUWAERT, Algemeen Coördinator/Coordonnatrice générale 

GSM: 0497/53.03.77 – e-mail: nathalie.clauwaert@belgiancycling.be 

Luc FONTAINE, Coördinator wegcommissie/Coordonnateur commission route  

GSM : 0477/46.18.78 - e-mail : lfontaine@yahoo.fr 

Guy VERMEIREN, Perschef / Chef de presse 

GSM : 0477/47.77.31 – email : guy.vermeiren@belgiancycling.be 

Paramedische dienst/Service paramédical dans la course  

EMES – GSM :0473.39.39.39. 
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2.1. Totale lengte (per categorie) / Longueur totale (par catégorie) : 131.6km  

• Start / Départ : Escolys, Heirbaan, Ingooigem 

• Aankomst / Arrivée : Escolys, Heirbaan, Ingooigem 

• Bevoorrading / Ravitaillement : N36 (Vichte) – Peter Benoitstraat vanaf de Otegemstraat tot aan 
de Pareelstraat  

 
2.2. Aantal af te leggen ronden / Nombre de tours à parcourir :  
 

7 lokale omlopen van 18,8km - 7 circuits locaux de 18,8km 

- Totaal : 131,6km 

      Straat per straat / détails rues circuit 

Heirbaan – Rechtdoor: Oudenaardestraat – Links:Peter Benoitstraat – Rechtdoor:Ingooigemstraat – 

Rechtdoor:Ingooigemplaats – Links:Pastoor Verrieststraat – Landergemstraat – Rechts:Schernaai(klim 

zijkant TiegemBerg) – Rechts:Hellestraat – Links:Hoogstraat –Links: Tieboutslaan – Rechtdoor: Westdorp 

– Links:Kapellestraat (aanvang klim Tiegemberg) – Tiegem Berg – Links:Bomstraat – 

Rechts:Landergemstraat – Links:Lange Winterstraat – Links:Vichtstesteenweg – Heirbaan (aankomst van 

beide wedstrijden, ter hoogte van de gebouwen van Escolys)  

 

 



  

 

3.1. Uurschema’s / Horaires : 

• Start wedstrijd / Départ de l’épreuve : 09h30 

• Aankomst / arrivée : ca 13h00 

3.2 Frequentie Radio Tour : 160.10625 Mhz (Kanaal 2) 

 

4.1.Adres / adresse : Escolys, Heirbaan, Ingooigem 

4.2.Inkomprijs / prix d’entrée : GEEN PUBLIEK TOEGELATEN 

 

5.1.Permanentie / Permanence : 

Inschrijving en uitreiking rugnummers/kaderplaatjes / inscription et distribution dossards et plaques de 

cadre : 

• Op maandag / Le lundi : 14h00 à 15h45 : Escolys, Heirbaan, Ingooigem 

• Op dinsdag / Le mardi : 07h30 à 08h45 : Escolys, Heirbaan, Ingooigem 

OPGELET: Alle renners, clubs of ploegen met renners aan de start dienen zich ter plaatse aan te melden bij 

de inschrijvingen/accreditatie voor het afhalen van hun documenten (rugnummer en doorlaatbewijs naar 

rennersparking, volgbewijzen). Zonder doorlaatbewijs zal geen enkel voertuig toegang krijgen tot de 

rennersparking. 

ATTENTION: tous les coureurs, clubs ou équipes avec coureurs au départ doivent se présenter sur place 

aux inscriptions pour le retrait des documents (dossard et laisser-passer pour le parking coureurs). Sans 

laisser-passer aucune voiture aura accès au parking coureurs. 



  

5.2.Kleedkamers / Vestiaires : Voetbal De Groene Duivels, Klijtberg 4f, 8570 Anzegem 

5.3.Briefing college van commissarissen en organisatie / Briefing du collège des commissaires et 
organisation: op maandag, 16h30, Escolys, Heirbaan, Ingooigem 

5.4.Briefing ploegleiders / directeurs sportifs: op maandag, 16h00, Escolys, Heirbaan, Ingooigem 

5.5.Opmaken uitslag / Rédaction des résultats : minibus Belgian Cycling aan de aankomstlijn/ à l’arrivée 

5.6.Antidopingcontrole / Contrôle antidopage : Escolys, Heirbaan, Ingooigem 

5.7.Perszaal / Salle de presse : Escolys, Heirbaan, Ingooigem (van 09h00 tot 21h00) 

5.8.E.H.B.O. / Premiers soins : Heirbaan, ter hoogte van de finish / dans la zone d’arrivée 

5.9.Uitbetaling prijzengeld / Remise des prix : door overschrijving / par virement bancaire 

 

Verplichte PPO voor alle geaccrediteerden / PPO Obligatoire pour toute personne accréditée :  

PPO 1 voor Pers / Officials : E17 : AFRIT 5 / WAREGEM  

PPO 2 voor Teams / Teambussen : E17 : AFRIT 6 / DEERLIJK  

Onderstaand vindt u de richtlijnen om naar de desbetreffende parkings te rijden. Gelieve deze strikt op 

te volgen ! Ci-après vous trouverez les itinéraires à suivre pour vous rendre au parking à partir des 

différentes directions. Veuillez bien suivre les directives ! 

 

 

 

Via PPO : 

Busparking TEAMS + Parking TEAMS (BLAUWE PIJLEN / FLECHES BLEUES) / VIA PPO 2 

• De ploegbussen kunnen parkeren / Les cars des équipes peuvent se garer: 

o PARKING DAMES ELITES : Koopcentrum Molecule, Pareelstraat, (enkel bereikbaar via de 

PPO / accès uniquement par le PPO) 



  

Parking PERS / PRESSE (GROENE PIJLEN / FLECHES VERTES) / VIA PPO 1 

• (FINISH) Parking Achterkant Escolys, Heirbaan, Ingooigem (enkel bereikbaar via de PPO / accès 

uniquement par le PPO) 

 

Parking OFFICIALS (RODE PIJLEN / FLECHES ROUGES)  / VIA PPO 1 

• (FINISH) Parking Achterkant Escolys, Heirbaan, Ingooigem (enkel bereikbaar via de PPO / accès 

uniquement par le PPO) 

Parking VIPS BELGIAN CYCLING (GELE PIJLEN / FLECHES JAUNES) / VIA PPO 1 

Site Steeno, Oudenaardestraat, Vichte 

 

Parking toeschouwers / Spectateurs :  

• Supportersbussen / Bus des supporters : worden niet toegelaten / ne seront pas admis 

 

Parking Crew + Hulpdiensten : (RODE PIJLEN OFFICIALS / FLECHES ROUGES OFFICIALS)  / VIA PPO 1 

(FINISH) Parking Achterkant Escolys, Heirbaan, Ingooigem (enkel bereikbaar via de PPO / accès 

uniquement par le PPO) 

Deze organisatie wordt gezien als een afvalarm evenement.  Voor de renners zijn er wegwerpzones 

voorzien vlak na de vaste bevoorradingszones.  Wij dringen erop aan dat de renners hier hun 

voorbeeldfunctie opnemen.  De volgers en andere begeleiders dienen hun afval op de voorziene plaatsen 

te deponeren.   



  

L’organisation veut réduire la production de déchets jusqu’au stricte minimum.  Des zones de déchets pour 

les participants seront installées juste après chaque zone de ravitaillement fixe, nous insistons que les 

coureurs assumeront leur fonction d’exemple.  Les suiveurs et autres accompagnateurs déposeront leurs 

déchets aux endroits prévus. 

 

 

 

ALGEMENE REGELS 
- Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social distancing weg en hoeven deelnemers aan 

competitiewedstrijden en sportevenementen geen afstand te houden tijdens het beoefenen van de 
sportactiviteit. 

- Er is geen limiet op het aantal deelnemers tijdens deze wedstrijden.  
- Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een wedstrijd is in de aankomst- en 

vertrekzone beperkt tot 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt en een afstand van 1,5 meter 
tussen elke persoon (buiten de bubbel) wordt gegarandeerd. 

- Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum 
tien personen (volgens de regels van de sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er 
georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de 
evenementenregeling. 

- De organisatie ziet er op toe dat in de start en aankomstzone alleen de begeleiders van de renners, 
officials, pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie op gecontroleerde wijze 
worden toegelaten. 

- Eénieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een 
mondmasker. 

- De organisatie brengt de nodige affiches aan waarop gewezen wordt dat de social distance regel 
(1,5m afstand) en het dragen van het mondmasker verplicht is. 

Gezien de huidige situatie en in het belang van de renners en ook ieders gezondheid wordt gevraagd om de 
opgelegde maatregelen strikt na te leven.  

De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel: 
- Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. 
- Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
- Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen 
- Bij symptomen (grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop, ongewone 

vermoeidheid…) blijf je thuis. 
  



  

 

VOOR DE WEDSTRIJD 

Sport niet als je ziek bent. 
Sporten als je ziek bent of kort nadat je ziek bent geweest kan je nog zieker maken. Sport je samen met 
anderen, dan bestaat het risico dat je mensen besmet.  
Sport dus niet in gezelschap als je mogelijk een infectieziekte hebt, is het nieuwe normaal, voor altijd. Dat 
geldt niet alleen covid-19, maar ook verkoudheid, griep, bronchitis, longontsteking, buikgriep…  

Vermijd contact bij één van de volgende symptomen. 
Het wordt renners, stafleden, medewerkers en commissarissen uitdrukkelijk verboden in het gezelschap 

van anderen te komen in geval van één of meer van de volgende symptomen: 

- abnormale vermoeidheid 
- algemeen ziektegevoel (energieverlies in combinatie met koude rillingen, slaperigheid, spierpijn, 

gebrek aan eetlust …) 
- onverklaarde pijn in meerdere spiergroepen 
- hoofdpijn die niet verdwijnt met 1 dosis paracetamol 
- droge hoest 
- ademhalingsmoeilijkheden 
- koorts (38°C of meer) 
- keelpijn 
- verlies van smaak- of reukzin 
- lopende neus 
- meermaals per dag niezen (zonder allergie) 
- overgeven en/of meermaals per dag diarree, al dan niet samen met buikpijn, misselijkheid, 

rommelende darmen, hoofdpijn, krampen of koorts 
Sommige van deze symptomen kunnen ook voorkomen zonder gevaar voor anderen, zoals neusloop in 
geval van hooikoorts, hoofdpijn tijdens migraine of buikloop als bijwerking van een medicijn tegen een 
niet-besmettelijke aandoening. Als een sporter denkt dat hij of zij in die situatie verkeert, dan kan een 
attest van de huisarts voor een of meer sportsessies een oplossing zijn. 

Deze preventiemaatregel wordt bekend gemaakt aan de renners, stafleden, medewerkers en 
commissarissen. Indien die:  

- een positieve PCR-test afgelegd hebben in de laatste 10 dagen voor de wedstrijd 
- vallen onder een quarantaine maatregel bepaald door de overheid  
- één van de hierboven vermelde symptomen hebben  

kunnen zij niet aanwezig zijn op de wedstrijd. 

Controle. 
- De renners, stafleden, commissarissen en medewerkers dienen het formulier Covid-19 dat hen per 

email werd verstuurd vooraf in te vullen en ondertekend mee te brengen naar de 
inschrijving/aanmelding. 

- Renners, stafleden, commissarissen en medewerkers verklaren hierin dat zij niet onder één van de 
hierboven vermelde maatregelen vallen.  

- De renners en aangeduide commissarissen verklaren eveneens dat de afname van de PCR testen 
gebeurd is volgens het UCI Protocol voor categorie 1.  

- De COVID-arts zal van de renners en commissarissen de temperatuur en de symptomenlijst 
controleren volgens een vooraf opgesteld tijdschema.  



  

Covid Screening 
8u15 West-Vlaanderen 

8u20 
Oost-Vlaanderen 

Limburg 

8u25 

FCWB 

Vlaams Brabant 

Antwerpen 

8u30 
Ladies Cycling Team HOZ Beveren 

Wielerclub De Sprinters Malderen 

8u35 
Isorex Cycling Team 

Waasland Security - Wase Zon 

8u40 Keukens Redant Cycling Team 

8u45 

BNS Technics - Concrete House 

Illi Bikes Cycling Team 

Entente Cycliste de Wallonie 

8u50 
Autoglas Wetteren Cycling Team VZW 

Multum Accountants - LSK Ladies Team 

8u55 
Team Ciclismo Mundial 

LVIV Cycling Team 

9u00 Dolticini - Van Eyck Sport UCI Women Cycling Team 

9u05 

CCC-LIV 

Ciclotel 

Boels Dolmans Cycling Team 

NXTG Racing 

9u10 Chevalmeire Cycling Team 

9u15 Lotto Soudal Ladies Team 

 
  



  

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË ANZEGEM – 22/09/2020  

FORMULIER COVID-19  PROTOCOL  

Het wordt renners, stafleden, medewerkers en commissarissen uitdrukkelijk verboden in het gezelschap van 
anderen te komen in geval van één of meer van de volgende symptomen:  

• abnormale vermoeidheid  

• algemeen ziektegevoel (energieverlies in combinatie met koude rillingen, slaperigheid, spierpijn, gebrek 
aan eetlust …)  

• onverklaarde pijn in meerdere spiergroepen  

• hoofdpijn die niet verdwijnt met 1 dosis paracetamol  

• droge hoest  

• ademhalingsmoeilijkheden  

• koorts (38°C of meer)  

• keelpijn  

• verlies van smaak- of reukzin  

• lopende neus  

• meermaals per dag niezen (zonder allergie)  

• overgeven en/of meermaals per dag diarree, al dan niet samen met buikpijn, misselijkheid, rommelende      
darmen, hoofdpijn, krampen of koorts  
Sommige van deze symptomen kunnen ook voorkomen zonder gevaar voor anderen, zoals neusloop in geval van 
hooikoorts, hoofdpijn tijdens migraine of buikloop als bijwerking van een medicijn tegen een niet-besmettelijke 
aandoening. Als een sporter denkt dat hij of zij in die situatie verkeert, dan kan  een attest van de arts een oplossing 
zijn.  
Renners, stafleden, medewerkers en commissarissen die:   

• een positieve PCR-test afgelegd hebben in de laatste 10 dagen voor de wedstrijd  

• vallen onder een quarantaine maatregel bepaald door de overheid   

• één van de hierboven vermelde symptomen hebben   
kunnen niet aanwezig zijn op de wedstrijd.  
Ondergetekenden verklaren dat zij geen van de hierboven vermelde symptomen hebben en dat de afname van de 
PCR testen bij de renners gebeurd is volgens het UCI Protocol van klasse 1 en 2.  
  
Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend mee te brengen naar inschrijving  
Pagina-einde  
  
Team:   

Renner  
Datum PCR 

Test  
Resultaat 
PCR test  

Datum Laatste 
wedstrijd  

Naam laatste wedstrijd  

               

               

               

               

               

               

               

               



  

               

               

               

               

               

               

               
  

Naam Staflid  Functie  Covid-19 symptoonvrij  

         

         

         

         

         

         

         

         
Handtekening verantwoordelijke team:  
Datum:   

  



  

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE - Anzegem – 20/09/2020 

FORMULAIRE COVID-19 

Il est formellement interdit aux coureurs, staff, collaborateurs et commissaires d'être en compagnie d'autres 
personnes en cas d’un ou de plusieurs symptômes suivants : 

- Une fatigue anormale 
- Une sensation générale de mal être (perte d'énergie combinée à des frissons, somnolence, douleurs 

musculaires, manque d'appétit...). 
- Des douleurs musculaires soudaines et sans raison explicite 
- Un mal de tête qui ne disparaît pas avec une dose de paracétamol 
- Une toux sèche 
- Des problèmes respiratoires 
- De la fièvre (38°C ou plus) 
- Un mal de gorge 
- Une perte de goût ou d'odorat 
- Un nez qui coule 
- Des éternuements fréquents (sans allergie) 
- Des vomissements et/ou diarrhées plusieurs fois par jour, avec ou sans douleurs abdominales, nausées, 

grondements d'intestins, maux de tête, crampes ou fièvre 
Certains de ces symptômes peuvent également se produire sans risque pour les autres, comme l'écoulement nasal 
en cas de rhume des foins, les maux de tête lors de migraines ou la diarrhée comme effet secondaire d'un 
médicament pour une affection non contagieuse. Si un athlète pense qu'il se trouve dans cette situation, un certificat 
médical peut être une solution. 
Les coureurs, les membres du personnel et les commissaires qui :  
- avoir subi un test PCR positif au cours des 10 derniers jours avant la course 
- sont soumis à une mesure de quarantaine déterminée par les autorités publiques  
- présenter l'un des symptômes énumérés ci-dessus  
ne peut pas participer au championnat. 
 
Les soussignés déclarent qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus et que la prélèvement des 
tests PCR sur les coureurs ont été effectuée conformément au protocole UCI de classe 1 et 2. 

 

Merci d'apporter ce formulaire complété et signé à l'inscription 

Equipe:  

Coureur Date Test PCR 
Résultat 
Test PCR 

Date dernière 
course 

Nom dernière course 

          

          

          

          

          

          

          



  

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Nom Staff Fonction Covid-19 sans symptômes 

      

      

      

      

      

      

      

      
Signature responsable Equipe: 

Date:  

 


