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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

De Omloop Het Nieuwsblad en K-B-K zijn bij de wielerliefhebbers gekend als de
wielerwedstrijden voor profs in het openingsweekend.
Maar Gent-Staden is evenzeer een vaste waarde op ditzelfde weekend voor de
Elite Z/C en U23 en daar zijn we fier op.
Onze koers is aan zijn 73ste editie toe.
Voor de tweede keer in ons bestaan hebben we een jaartje moeten overslaan.
In 2021 was er geen koers door de gekende pandemie.
Ook dit jaar was het bang afwachten maar gelukkig kan de koers doorgaan.
Op het moment dat ik het woordje schrijf, weten we nog niet of er
coronamaatregelen van toepassing zullen zijn maar we zijn voorbereid om rap te
kunnen schakelen
Gent-Staden wordt betwist op een selectief lokaal parcours.
Het parcours is, in vergelijking met de vorige twee edities niet gewijzigd, dus doen
we terug tweemaal het monument “De Steenstraat” aan.
Deze twee kilometer lange kasseistrook zorgt steeds voor spektakel.
We konden opnieuw de betere Belgische ploegen Elites en Beloften vastleggen
alsook enkele buitenlandse ploegen.
Ook de jonge renners geven we terug een kans om daags voor Gent-Staden te
koersen.
Om 13.00 uur starten de nieuwelingen en om 15.00 uur is er de wedstrijd voor
juniores.
Onder het motto “vele handen maken licht werk”, wil ik de vele vrijwilligers
bedanken voor hun inzet voor Gent-Staden.
En ik wil zeker ook een hartelijk woordje van dank opdragen aan alle sponsors,
want zonder jullie is het niet mogelijk om onze koers te organiseren.
We zijn fier op ons vernieuwd advertentieboekje waarbij we alle logo’s van de
sponsors in kleur hebben kunnen publiceren.
Dit zorgt voor nog meer uitstraling.
Ik kijk alvast uit naar deze editie op zaterdag en zondag en hoop jullie talrijk te
mogen verwelkomen.
Gent- Staden is er klaar voor !
Met sportieve groeten,

Bart Busschaert
Voorzitter Wielercomité Gent-Staden
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1. ORGANISATIE
1.1.

Organisator
Wielerclub RECHT VOOR ALLEN
Secretariaat
TAILLIEU Kristof
’t Gaainest 21 – 8610 ZARREN
Tel.: +32 (0)479 38 40 32
www.gentstaden.be & www.facebook.com/gentstaden
kristof@gentstaden.be
IBAN (rekeningnr.) BE34 4677 3549 3190
BIC:
KREDBEBB
Bankinstelling:
KBC

1.2.

Organogram
Ons bestuur is als volgt samengesteld:
• Voorzitter – penningmeester
BUSSCHAERT Bart
bart1busschaert@gmail.com
• Bestuurslid – materiaal – catering
ROOSE Jeroen
jeroenroose1992@gmail.be
• Koersdirecteur – PR
SNAET Mario
mariosnaet@hotmail.com
• Secretaris – webmaster & sociale media
TAILLIEU Kristof
taillieukristof@gmail.com
• Veiligheidsverantwoordelijke
WALLAYS Geert
wallays@edpnet.be
• Parcoursopbouw
WILLEMYNS Antoon
antoon.willemyns@telenet.be

1.3.

Jury - commissarissen
•

Voorzitter:

•
•

Aankomstrechter:
Westrijdcommissarissen
o Com. 2:
o Com. 3:
o Com. 4:
o Com. + piloot M:
Operator MYLAPS en uitslagen:
Technisch Afgevaardigde:
Operator Foto-Finish:
Nat. Reportage Team
o Telecom Team:
o Speaker Radio-Tour:

•
•
•
•

NEERINCKX Timmy – 0473 34 46 27
timmy.neerinckx@telenet.be
BOUCQUEZ Joost
DE CONINCK Franky
TOURLOUSSE Marc
SPIESSCHAERT Kris
LAUWAGIE Peter
DE PRETRE Tom
VANROBAEYS Eric
BEKAERT Ronny
RASSCHAERT Herwig
VANROBAEYS Eric
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2. DEELNEMENDE TEAMS
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3. WEDSTRIJDREGLEMENT GENT-STADEN
•

•

•

Artikel 1: Organisatie
GENT-STADEN wordt georganiseerd door Wielerclub RECHT VOOR ALLEN
met stamnummer 80000322 onder de reglementen van Belgian Cycling.
De wedstrijd wordt verreden op 27/02/2022.
Als koersdirecteur fungeert:
SNAET Mario
Ieperstraat 138 – 8840 STADEN
Tel.: 32 (0)474/33.43.73
www.gentstaden.be & www.facebook.com/gentstaden
mariosnaet@hotmail.com.
Artikel 2: Wedstrijd - deelname
GENT-STADEN is een nationale interclub voor beloften (U23) en Elite,
categorie 1.12.1, die voorbehouden is voor volgende renners / clubs:
a. Toegelaten renners:
i. renners met contract;
ii. eliterenners zonder contract;
iii. U23.
b. Uit welke ploegen:
i. Belgische continentale teams;
ii. Belgische professionele UCI crossteams;
iii. Belgische clubploegen;
iv. Belgische provinciale, regionale en nationale selecties (geen
renners uit de WorldTour);
v. Maximum 3 buitenlandse clubploegen / regionale & nationale
selecties (geen renners van continentale UCI ploegen);
vi. Maximum 5 andere buitenlandse clubploegen / regionale &
nationale selecties cfr. grensakkoorden met aangrenzende
federaties (NED-FRA-GBR-GER-LUX) (mits toelating van de
wegcommissie) (geen renners van UCI ploegen);
vii. Mixte ploegen cfr. artikel 2.1.008 B.
c. Inschrijvingsgeld:
i. € 5 (de rugnummers en het kaderplaatje moeten niet terug
ingediend worden);
ii. Renners die geen Belgische licentie hebben betalen € 5 extra
inschrijvingsgeld als bijdrage voor de verzekering BA en de
rechtsbijstand.
d. Maximum 25 teams met niet meer dan 7 renners kunnen starten. Er
kunnen dus maximum 175 renners aan de start komen.
e. Minimum 5 renners per team moeten starten.
Artikel 3: Permanentie
a. De startpermanentie is georganiseerd in Het SWOK vanaf 09.30 uur.
i. De bevestiging van de starters (inschrijving), het afhalen van de
nummers, de vergadering met de commissarissen en de
organisatie, de briefing van de sportdirecteurs met lottrekking en
het tekenen van het startbulletin gaat door in de startpermanentie.
ii. Inschrijven en afhalen van de nummers kan tot 11.15 uur.
iii. De briefing met lottrekking start om 11.30 uur.
iv. Alle renners dienen, uiterlijk 15 minuten voor de start het
startbulletin te tekenen.
v. De startpermanentie wordt gesloten om 13.15 uur.
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•

•

•

•

•

•

•
•

b. De aankomstpermanentie wordt georganiseerd in de woning te 8840
STADEN – Diksmuidestraat 147 (de zaal achter café De PAUW) vanaf
14.30 uur.
Één uur na de aankomst wordt deze gesloten.
Artikel 4: Radio-tour
a. De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op de frequentie Kan 2 –
160.10625.
b. Alle volgers in de wedstrijdkaravaan zijn verplicht een werkend
ontvangsttoestel in het voertuig te hebben.
Artikel 5: Neutrale technische bijstand
De neutrale technische bijstand wordt verleend door PASSION FOR CYCLING
VZW met 3 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 uitslag.
De tijdspanne kan verlengd worden in geval van uitzonderlijke omstandigheden
op beslissing van het College van Commissarissen.
Artikel 7: Prijzen
a. Er worden geen premies voorzien.
b. De prijzenbarema’s van Belgian Cycling 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 €.
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. De bovenstaande prijzen zijn bruto prijzen (taksen voor Belgian Cycling
zijn niet afgehouden). De uitbetaling gebeurt via Belgian Cycling.
f. 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 8: Antidoping
a. Het antidoping reglement van Belgian Cycling wordt integraal toegepast.
b. Een eventuele antidoping controle zal doorgaan in 8840 STADEN –
Diksmuidestraat 141.
Artikel 9: Huldigingceremonie
a. De 1ste drie renners van het individueel wedstrijdklassement melden zich
aan bij de huldigingceremonie.
b. Ze worden gevraagd zich maximum 15 min. na hun aankomst aan te
melden aan de podiumwagen t.h.v. de aankomst.
Artikel 10: Straffen
Het straffenbarema van Belgian Cycling zijn van toepassing.
Artikel 11: Medische dienst
a. MedPrEvent staat, zowel tijdens, voor en na de wedstrijd ten dienste van
de renners en de volgers.
b. Er wordt een wagen voorzien met een dokter.
c. 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.
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•

•

•

•

Artikel 12: Volgers – veiligheid
a. Per deelnemend team 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 krijgen ze ook een nummer, te bevestigen aan de achteruit.
Dit nummer bepaalt de volgorde in de wedstrijdkaravaan.
b. Bij lottrekking wordt de volgorde van de ploegwagens bepaald. Deze
lottrekking gebeurt tijdens de briefing met de organisatie, de
commissarissen en de afgevaardigde van de teams
c. 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.
d. Alle volgwagens hebben een radio-ontvanger, door de ploeg zelf te
voorzien.
e. Alleen de volgers met een speciaal kenteken A mogen bij het einde van
de wedstrijd de aankomst passeren.
Alle andere wagens volgen de afleiding in de laatste ronde:
Rysseveldstraat thv N36 –
Kerkhofblommestraat.
f. De voertuigen van de VIP’s rijden tussen het openingsvoertuig en de
koersdirecteur.
Bij het ingaan van de laatste ronde zijn ze verplicht naar de parking van
firma TRYBOU te rijden:
Stampkotstraat –
Nijverheidstraat.
Artikel 13: 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 wordt gepubliceerd op de website en in dit bundel.
c. Het parcours is uitgepijld vanaf 23/02/2022.
Artikel 14: Milieu
a. De organisatie voorziet een afvalzone t.b.v. de renners voor en na de
bevoorradingszone in de Stampkotstraat.
Deze wordt aangeduid met borden.
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 15: 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 GENT-STADEN 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.
d. De geldende coronamaatregelen opgelegd door Belgian Cycling en de
federale en lokale overheden zijn van toepassing en worden toegelicht op
de briefing(s).

WG GENT-STADEN – 17/02/2022

4. WEDSTRIJDINFORMATIE GENT-STADEN
4.1.

Algemene info
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

4.2.

Vergunning & verzekering Cycling Vlaanderen VZW nr: 4896
AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53 - 1000 BRUSSEL – 99.557.636
Totale afstand:156,2 km waarvan (afstanden via www.afstandmeten.nl ):
o 4 plaatselijke ronden van 13,4 km
o 2 grote ronden van 30,9 km
o 3 plaatselijke ronden van 13,4 km
Er is geen ploegvoorstelling en geen publiciteitskaravaan
Er worden twee rugnummers en een kaderplaatje voorzien – deze
dienen niet terug ingediend te worden
3 neutrale wagens zijn voorzien door PASSION FOR CYCLING
Er worden 5 mobiele signaalgevers ingezet
Er is geen regulator
Er is een timer (bordjesman) voorzien
Er zijn geen tussenspurts, er is geen bergklassement
Aantal ontvangen volgbewijzen: 60

Overzicht locaties / zones
Startpermanentie – briefings
Het SWOK Ooststraat 4A – 8840 STADEN

Aankomstpermanentie
Diksmuidestraat 147 – 8840 STADEN (zaal achter café De PAUW)

Parkings
•
•
•
•

Het SWOK Ooststraat 4A – 8840 STADEN
Sporthal De WANKAARDE, Ooststraat 4 – 8840 STADEN
Achterzijde van café DE PAUW, Diksmuidestraat 147 – STADEN,
via een verharde weg uitkomend in de Handzamestraat voor
wedstrijdvoertuigen van de organisatie die de aankomst overschrijden
Parking van firma TRYBOU, via de Nijverheidstraat voor
persvoertuigen, VIP voertuigen en teamwagens

Kleedkamers
Sporthal De WANKAARDE, Ooststraat 4 – 8840 STADEN

Startbox
•
•
•

De startbox is voorzien op de oprit naar de voetbalvelden
De startbox is niet bereikbaar voor de renners via de Bruggestraat
De renners dienen via de Ooststraat naar de startbox te rijden
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Afvalzone – bevoorradingszone
•
•
•

Afvalzone: de volledige Stampkotstraat en Walstraat – STADEN
Bevoorradingszone: Stampkotstraat 19 – 8840 STADEN, t.h.v.
Voeders Degrave
In de grote ronde kan er bevoorraad worden na de Steenstraat – 8600
DIKSMUIDE

Afleiding
In de laatste ronde, Rysseveldstraat t.h.v. de N36,
de
Kerkhofblommestraat naar de parkings van de sporthal De WANKAARDE
en Het SWOK in de Ooststraat – 8840 STADEN

Dopingcontrole
Diksmuidestraat 141 – 8840 STADEN
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4.3.

Parcours
Start
De officieuze start is voorzien aan Het SWOK / sporthal De WANKAARDE.
De officiële start is t.h.v. FIETSEN VANDEPORTAELE - TAILLIEU,
Diksmuidestraat 58 – 8840 STADEN

Aankomst
Café DE PAUW, Diksmuidestraat 147 – 8840 STADEN

Verloop
•
•
•

Officieuze start
om 13:30 uur – officiële start om 13:31 uur
4 plaatselijke, 2 grote en vervolgens nog 3 plaatselijke ronden
Aankomst
voorzien om 17:04 uur (44 km/u) – 17:25 uur (40 km/u)

Belangrijke hindernissen / moeilijkheden
•
•

•

Er zijn geen spoorwegovergangen
Hindernissen op de plaatselijke omloop
o Door wegwerkzaamheden is er op 900 m voor de aankomst
een wegversmalling in de Diksmuidestraat t.h.v. de
Carninstraat
o De rijbaan wordt herleid van twee rijstroken naar één rijstrook
o Dit wordt beveiligd door (mobiele) signaalgevers
Hindernissen op de grote omloop (kilometervermelding te meten
vanaf de doortocht t.h.v. de aankomstlijn):
o Vluchtheuvels:
▪ Roeselarestraat na 4,1 km
▪ Esenstraat na 11,3 km
▪ Poelkapellestraat na 16,3 km
o Wegseparatoren in de Zarrenlindestraat na 4,4 km
o Paaltjes:
▪ Kruispunt Zarrenlindestraat / Mollestraat na 4,9km
▪ Kruispunt Mollestraat / Klerkenstraat na 5,8 km
▪ T.h.v. fietsoversteek in de Stadensteenweg na 20,8 km
▪ Einde Langemarkstraat (scheiding fietspad) na 23 km
o Rond punt: Poelkapellestraat / Klerkenstraat / Stadenstw
na 19,8 km (derde afrit – Stadensteenweg)

Alternatieve routes – doorsteken
•

•

Plaatselijke omloop – OPGELET, gevaarlijke bochten – smal:
o WAY OUT: Walstraat Walstraat (niet
Houthulststraat)
o WAY IN:
Walstraat Kasteelstraat
Grote ronde:
o WAY OUT: Klerkenstraat / Ruyterhoekstraat Klerkenstraat
(ZARREN)
o WAY IN:
Zarrenstraat Klerkenstraat (HOUTHULST)
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4.4.

Voertuigen in wedstrijd (met volgbewijzen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VOERTUIGEN
Atl Aankomst
OpeningsVtg:
2
A
SluitingsVtg:
1
A
Vtg koersdirecteur:
1
A
Vtg wedstrijdcom:
5
A
Vtg veiligheidscoörd.:
1
///
Vtg medische hulp:
2
A
Vtg dokter:
1
A
Vtg ploegleiders:
25
///
Neutrale wagens:
3
A
Vtg techn. assistentie:
1
///
Bezemwagen:
1
///
Vtg Pers:
1
A
Moto wedstrijdcom:
1
A
Moto politie:
5
A
Moto Timer:
1
A
Mobiele signaalgevers: 5
///
Moto Pers:
2
A

Radio
O
O
Z/O
Z/O
Z/O
O
Z/O
O
O
O
O
O
Z/O
O
O
O

Een geldig volgbewijs bevat de datum van de wedstrijd en is afgestempeld
door de gemeente STADEN.
Voertuigen met een geel volgbewijs ‘VERZORGER’ worden niet toegelaten
in de wedstrijdkaravaan.

Mobiele signaalgevers:
Verantwoordelijke VZW MOTORBEGELEIDING.COM :
COUDENYS Johan
Populierenlaan 9 – 8450 BREDENE
Tel.: 32 (0)475 46 68 34
johan@caddtp.com
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5. TIME TABLE
09.30

Opening startpermanentie

09.30 – 11.15

Bevestiging starters + afhalen nummers

11.00

Vergadering commissarissen – organisator

11.30

Briefing met lottrekking sportdirecteurs

12.30

Briefing met politie, koersdirecteur en de (voorzitter van de)
Commissarissen (HET SWOK)
Briefing signaalgevers door organisatie en politie (ZAAL ‘RECEPTIE’)

13.00

IPS wedstrijdvoertuigen

13.15

Sluiting startpermanentie

13.30

Officieuze Start

14.30

Opening aankomstpermanentie

17.05 – 17.30

Aankomst

15 min na de

Huldigingceremonie t.h.v. de aankomst

aankomst
18.00

Korte debriefing commissarissen – organisator

1 uur na de

Sluiting aankomstpermanentie

aankomst
ASAP

Normaliseren van de verkeerssituatie (opruimen nadars – afbreken
bogen – verwijderen verkeerssignalisatie – …) i.s.m. de signaalgevers
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6. WEGWIJZER

Afstanden gemeten via www.afstandmeten.nl
KM+

KILOMETER PER UUR
KM-

44

42

40

STADEN
Officieuze start oprit sportzone DE WANKAARDE –
Bruggestraat
Marktplaats
Statiestraat (N36)

(

- 1.0

13:30 13:30 13:30

laatste km thv nr 18)

Diksmuidestraat (N36) ( officiële start thv nr 58)
1° PASSAGE AANKOMST (start 1° PR)

0.0

156.2

0.5

155.7 13:31 13:31 13:31

4 PLAATSELIJKE RONDEN VAN 13,42 KM
Stampkotstraat
Walstraat

WAY OUT (

Walstraat)

Houthulststraat
Rekestraat
Ieperstraat
Kasteelstraat

WAY IN (via Walstraat)

Kasteeldrevestraat
Kleine Veldstraat
Rysseveldstraat
Sint-Jansstraat (N36)
Marktplein
Statiestr (N36)
Diksmuidestraat (N36)
2° PASSAGE AANKOMST (einde 1° PR)

13.9

142.3 13:50 13:51 13:52

3° PASSAGE AANKOMST (einde 2° PR)

27.3

128.9 14:08 14:10 14:12

4° PASSAGE AANKOMST (einde 3° PR)

40.7

115.5 14:26 14:29 14:32

5° PASSAGE AANKOMST (einde 4° PR)

54.1

102.1 14:44 14:48 14:52

2 GROTE RONDEN VAN 30,87 KM

KORTEMARK – ZARREN
Roeselarestraat (N36)
Zarren-Lindestraat
Mollestraat
Klerkenstraat WAY OUT (

Klerkenstraat)

Ruyterhoekstraat

DIKSMUIDE – ESEN
Schoorlingstraat
Steenstraat

kasseistrook (2,2 km) – 1° passage

62.5

93.7

14:56 15:00 15:04

Steenstraat

kasseistrook (2,2 km) – 2° passage

93.3

62.9

15:38 15:44 15:51
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HOUTHULST – KLERKEN
BEVOORRADINGSZONE IN DE KLERKENSTRAAT NA DE KASSEISTROOK
Klerkenstraat/ Esenstraat (N301)
Dorpsstraat
Dorpsstraat

voetgangerslichten

Smissestraat
Klerkenstraat WAY IN (via de Zarrenstraat)
Poelkapellestraat (N301)

LANGEMARK-POELKAPELLE
Houthulstseweg
3/4

Stadensteenweg

STADEN
Langemarkstraat
VIJFWEGEN: Ieperstraat

Op het plaatselijk parcours

Kasteelstraat
Kasteeldrevestraat
Kleine Veldstraat
Rysseveldstraat
Sint-Jansstraat (N36)
Marktplein (N36)
Statiestraat (N36)
Diksmuidestraat (N36)
6° PASSAGE AANKOMSTLIJN (einde 1° grote ronde)

85

71.2

15:26 15:32 15:38

7° PASSAGE AANKOMSTLIJN (einde 2° grote ronde)

115.9

40.3

16:09 16:16 16:25

NOG 3 PLAATSELIJKE RONDEN VAN 13,42 KM
BEVOORRADINGSZONE & AFVALZONE IN DE STAMPKOTSTRAAT THV VOEDERS DEGAVE
8° PASSAGE AANKOMST (einde 1° PR)

129.4

26.9

16:27 16:35 16:45

9° PASSAGE AANKOMST (einde 2° PR)

142.8

13.4

16:45 16:55 17:05

AFLEIDING VOLGWAGENS: Rysseveldstraat
Kerkhofblommestraat
Laatste kilometer Statiestraat thv huisnummer 18
AANKOMST

LEGENDE:

156.2

0

Ooststraat

17:04 17:14 17:25

: rechtdoor / : linksaf / : rechtsaf / : rond punt /
: verkeerslichten
: start / : rode driehoek = laatste kilometer /
: aankomst
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7. GEDETAILLEERDE PLANNEN – VISUELE OVERZICHTEN
7.1.

Parcours

0,5 kilometer officiële start
4 plaatselijke ronden van 13,42 km = 53, 68 km
2 grote ronden van 30,87 km = 61,74 km
3 plaatselijke ronden van 13,42 km = 40,26 km

TOTAAL
0,5
54,18
115,92
156,18

Gezien de hoogtemeters verwaarloosbaar zijn en het parcours als ‘vlak’ kan
beschouwd worden, wordt er geen hoogteprofiel meegegeven.

De bevoorradingszone is t.h.v. Voeders Degrave, Walstraat 19.
De afvalzone is de volledige Stampkotstraat – Walstraat.
In de grote ronde kan er bevoorraad worden na de Steenstraat.
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7.2.

Laatste 3 kilometer

Hoogteprofiel van de laatste 3 kilometer:
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7.3.

Startzone

De Ooststraat is bereikbaar via de Kerkhofblommestraat.
Er wordt aangedrongen de voorziene parkings te gebruiken.
Het is verboden te parkeren in de Ooststraat vanaf Het SWOK tot aan de Bruggestraat.
Deze parkeerstroken zijn voorzien voor de wedstrijdvoertuigen van de organisatie.
Wanneer geparkeerd wordt op de openbare weg moet er ten allen tijde een vrije
doorgang voor de hulpdiensten zijn (4 meter).
Wanneer geparkeerd wordt langs de openbare weg wordt RESPECT gevraagd voor de
groenzones (zowel privé als openbare groenstroken).

7.4.

Startbox
Er is een startbox voorzien
voor de renners.
OPGELET: de startbox is NIET
BEREIKBAAR via
Bruggestraat.
De renners dienen via de
Ooststraat en vervolgens de
parking van Sporthal De
Wankaarde in de startbox te
rijden.
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7.5.

Aankomstzone

De “Parking TRYBOU” is voorzien voor VIP voertuigen, persvoertuigen en
teamwagens die t.h.v. de aankomst moeten zijn.
Deze is bereikbaar door na de aankomst het parcours te volgen,
de Stampkotstraat
en vervolgens
de Nijverheidstraat.
Ter hoogte van het kruispunt Ter Eike terug
de Nijverheidstraat volgen.
Deze parking ligt op ongeveer 200 m van de aankomst.
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7.6.

Afleiding

In de laatste ronde, Rysseveldstraat t.h.v. de N36,
de Kerkhofblommestraat naar de
parkings van de sporthal De WANKAARDE en Het SWOK in de Ooststraat
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8. TECHNISCHE FICHE – NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
ORGANISATIE
ORGANOGRAM
Voorzitter
Koersdirecteur
Secretaris
Veiligheidsverantwoordelijke
Voorzitter wedstrijdjury
Dokter
Verantwoordelijke signaalgevers
Verantwoordelijke mobiele SG + timer
Verantwoordelijke gemeente Staden

BUSSCHAERT Bart
SNAET Mario
TAILLIEU Kristof
WALLAYS Geert
NEERINCKX Timmy
STEEN Evi
VAN COLEN Ronny
COUDENYS Johan
VANOPLINUS Yvan

0497/45.96.23
0474/33.43.73
0479/38.40.32
0493/51.76.74
0473/34.46.27
0477/40.36.62
0472/42.56.93
0475/46.68.34
0499/74.91.90

ALLERLEI
STARTPERMANENTIE

via de voorzitter
of koersdirecteur

AANKOMSTPERMANENTIE

0494/54.66.40

BRANDWEER: 100
MEDISCHE DIENSTEN
1. Hulpcentrum 100 (HC100)

100 – 112

2. Ziekenhuizen
AZ DELTA – ROESELARE – Deltalaan 1
Spoeddienst
Jan Ypermanziekenhuis IEPER – Briekstr 12
Spoeddienst

051/23.71.11
051/23.77.03
057/35.35.35
057/35.60.10

3. MedPrEvent
Verantwoordelijke

info@medprevent.be
0497/67.49.41

DE KOKER Stijn

POLITIE: 101
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