
 
 

Sint-Lievens-Houtem 2 september 2012. 
5° Grote prijs Serge Baguet 

 
Technische gids: 
 
1. Hoe Sint-Lievens-Houtem bereiken. 
Sint-Lievens-Houtem bereik je via de E40 ; 
Vanuit de richting Brussel , afrit Erpe-Mere, RA, provincieweg volgen tot voorbij 
Burst,Borsbeke tot aan de verkeerslichten te Herzele, RA (verkeersbord Sint-
Lievens-Houtem)ongeveer 4 km, aan einde baan rechtsaf Fabrieksstraat , 
sportcentrum de Fabriek. 
Vanuit richting Gent , afrit Wetteren, Zottegem , RA, Steenweg N42  
volgen tot aan 2° lichten ( lichten afrit Wetteren niet meegerekend)  
LA (verkeersbordSint-Lievens-Houtem )tot op het einde baan volgen RA baan 
volgen tot marktplein. 
 
2.Parking volgwagens: 
Het marktplein van Sint-Lievens-Houtem biedt heel wat parkeermogelijkheden en 
het sport- en cultuurcentrum de Fabriek bevindt zich vlakbij. 
 
3. Kleedkamers en douches voor de renners bevinden zich aan de terreinen van 
VC Eendracht Houtem Kloosterstraat ( zijstraat van het Marktplein ) en niet in het 
sportcentrum wegens de verbouwingen van de sporthal. Hou er rekening mee dat 
de kleedkamers niet worden afgesloten. Fietsen worden niet meegenomen in de 
kleedkamers. 
Briefing van de ploegleiders 13 uur, inschrijving en  prijsuitreiking vinden plaats in 
het cultuurcentrum de Fabriek.  
Opgelet op de binnenkoer van het sport- en cultuurcentrum kan niet geparkeerd 
worden. 
Dat kan wel in de omliggende straten,Doelstraat, Kapellekouter en uiteraard op 
het Marktplein. 
 
4.De omloop:  7 ronden van  10  km.  Start op het Marktplein.  Aankomst op de 
Balei. 
Vertrek Marktplein. Paardemarkt, Mgr.Meulemanstraat, Wetterse steenweg, 
Meulestraat, Keiberg, Dries, Balei, Oude heerweg, Diepestraat, Edg.Tinelstraat, 
Marktplein. 7 ronden van 10 km. 
 
http://www.routeyou.com/route/view/307985/cycle-route-gp-serge-baguet.en  
 
 

http://www.routeyou.com/route/view/307985/cycle-route-gp-serge-baguet.en


 
 
 
5.Vertrek om 15.00 uur op het Marktplein. 
 
6.Ploegen van minimum 4 en maximum 5 renners. Reglement zie KBWB, Beker van 
België voor nieuwelingen. 
 
7. Prijzen volgens barema KBWB. 
Bergprijs voor best geklasseerde renner na drie doortochten (eerste, derde en 
vijfde) Top- Balei t.w.v. 100 EUR. 
 
8. Aankomst ter hoogte van de Balei, rugnummers links. 
 
9. Aankomstpodium. De eerste drie renners worden na de wedstrijd op het 
podium gevraagd voor de officiële huldiging. De winnaar wordt uitgenodigd naar 
de receptie in het cultuurcentrum om 18.00 uur. 
 
10.Medische dienst. 
Rode kruis. 
Permanente post Balei ter hoogte van huisnummer 6A. 
 
11. Medische controle, Cultureel centrum de Fabriek, Fabrieksstraat 19 te Sint-
Lievens-Houtem. 
 
12. Prijsuitreiking op dezelfde plaats als de inschrijving. 
 
13. De receptie voor de winnaar en genodigden vindt plaats om 18.00 uur in het 
cultureel centrum. 
 
14. Organisatie Gemeentelijke sportdienst en Wielersportcomiteit Bavegem VZW. 
Herwig De Vooght 
Fabrieksstraat 19 te 9520 Sint-Lievens-Houtem 
sport@sint-lievens-houtem.be 
053/607234 – 0476/334237 
Koersdirectie 
William Cosijn - WSC Bavegem 
william.Cosijn@skynet.be 
0497 756541 
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