
 

 
 

Technische fiche & gegevens 
 
 Parcours:  
De wedstrijd zal verreden worden op een open omloop die 120 km beslaat 
over 14 ronden van 8,6 km  
 
 Kleedkamers:  
De kleedkamers zijn in de gemeentelijke sporthal – Bollewerpstraat 92a te 
8770 Ingelmunster en de ploegen, met volgwagens, sportbestuurders, … 
worden verwacht omstreeks 11.00 uur. 
!!! 
 Inschrijvingen+briefing :   
de controle van de contracten vanaf 11 uur en de briefing , = STIPT om 
12u00 !!! in de vergaderzaal van de sporthal. 

 
 Start: is om 14.00 uur  
aan zijkant Brouwerij Van Honsebrouck - renners en officiële wagens + 
volgwagens sportbestuurders in de Bollewerpstraat 
 
 START + AANKOMST =  
Aan Brouwerij Van Honsebrouck 

 
 Bevoorrading:  
Deze gaat door in de Meulebekstraat ter hoogte van de Firma Bekaert 
 
 Prijzenpakket :  
Voor de foto op het podium worden de 1ste 3 renners verwacht op een 1-2-3 – 
podium aan de aankomst. 
Er zijn volgens het barema van de BWB 1.300,00 Euro aan prijzen individueel en 
380,00 Euro voor de clubs. Daarnaast zijn er voor ongeveer 500,00 Euro aan premies 
in geld en natura. Naast geldprijzen & premies is er uiteraard de bloemtuil en 
trofeeën voor de winnaar, de 2de en de 3de en clubtrofee voor de winnende ploeg 
Voor alle ploegleiders is er een geschenk ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Prijsuitreiking:  
Voor de foto op het podium worden de 1ste 3 renners verwacht op een 1-2-3 – 
podium aan de aankomst. Na de uitslagenverwerking worden de uitslagen 
gekopieerd en ter beschikking gesteld aan de ploegleiders.  
In een korte proclamatie in de Brouwerij, krijgt de winnaar de “Trofee van 
Ingelmunster en de Clubtrofee, uit de handen van de Heer Burgemeester Kurt 
Windels, Voor de 2de en 3de renner zijn er de waardevolle trofeeën van de 
Gemeentelijke Sportraad, die zullen overhandigd worden door de Voorzitter van die 
Raad, Jan Rosseel. 
 
 Omloop: 
Start naast Brouwerij Van Honsebrouck  

1) Start: Bollewerpstraat, om het verkeer door te laten tot 13u58, juist voor de 
start 

2) Oostrozebekestraat 
3) Gravinnestraat 
4) Bruggestraat 
5) Meulebekestraat 
6) Tot aan Krekelstraat 
7) Krekelstraat  
8) Oostrozebekestraat tot aan AANKOMST: Brouwerij Van Honsebrouck – 

Oostrozebekestraat  41 
 
 EHBO-vaste post 
In garage Keirsebilck – De Boever – Oostrozebekestraat 125 
 
 
 AMBULANCE - ZIEKENHUIS: 

 Ambulance = Ambulance Iris : 0495/ 75 75 55 
 E-mail: info@iris-ambu.be  
 Ziekenhuis : Sint – Jozefskliniek – Roeselaarsestraat 47 – 8870 Izegem / 

051/33.41.11 
 
 Lokaal anti-doping: 
Scheidsrechterslokaal in sporthal 
Of garage Keirsebilck – De Boever – Oostrozebekestraat 125, afhankelijk van de 
keuze van de Vlaamse Gemeenschap en bevoegde dokter. 
 
Voor meer info 
Koersdirecteur : Krist Vandesompele, 0473/706 446 
Krist.vandesompele@ingelmunster.be  


