
   

ORGANISATIE: Cycling Vlaanderen VZW 

VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIE: 

Massimo Van Lancker – 0474/02 62 66 

WEDSTRIJDLEIDER: Anne-Laure Gheerardyn 

– 0492/46 77 57 

HULPDIENST: Het Vlaamse Kruis 
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UUR CATEGORIE WAT? 

16u00 Elite + U23, DE, 
JUN, DJUN 

Start aanmeldingen 

17u30 DJUN Start 

17u40 DE Start 

18u05 JUN Start 

20u05 Elite + U23 Start 

21u25  Einde tijdritten 

 

 

Dichtstbijzijnde spoeddienst: 
 
Sint-Franciscusziekenhuis, Pastoor Paquaylaan 129, 3550 
Heusden-Zolder 
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Maximum twee begeleiders die op voorhand moeten worden 

doorgegeven. Indien je niet bent aangemeld, heb je geen toegang. 

Parking  

- Dames =  zone 2 

- Junioren = zone 3  

- Elite = zone 5 

 

- 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. 



7 
 

Inschrijvingen 

- De voorinschrijvingen staan open voor vergunninghouders Belgian 

Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB 

- Ter plaatse kan geen enkele renner nog inschrijven. 

- Renners kunnen zich aanmelden bij de inschrijving ter plaatse vanaf 

16u tot ten laatste 30min voor het eigen startuur. Dit één voor één 

met de nodige afstand. 

- Renners laten hun vergunning zien aan de official maar houden deze 

zelf vast. 

- De renners dienen het controleblad niet te tekenen. 

Start 

- Trainingen en opwarming op het parcours de dag v/d tijdrit is niet 

mogelijk en dus ook niet toegelaten.  

- Iedere renner moet zich uiterlijk 15’ voor zijn startuur aanbieden voor 

de controle van zijn fiets. 

- In de startzone dienen de renners de nodige afstand (1,5m) van elkaar 

te houden.  

- De start dient stilstaand te gebeuren. De renner wordt NIET 

vastgehouden door een houder. Alle renners starten met één voet op 

de grond en mogen pas starten op het moment dat de starter het 

startsein geeft.  

- Het is niet mogelijk om bij pech of andere te herstarten op een later 

tijdstip. 

Renners in de wedstrijd 

- De rijstrook van het parcours voor de Individuele tijdritten is 

opgedeeld in 2 stroken en zal op bepaalde punten gescheiden worden 

door kegels of nadarhekken. De renner moet ten alle tijden zijn/haar 

rijstrook gebruiken en mag nooit op de rijstrook van de tegenkomende 

renner gebruiken. Dus alle scheidingspunten moeten langs rechts 

genomen worden op straffe van uitsluiting. 
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- Indien een renner/ploeg is ingehaald, is het hem niet toegelaten de 

leiding te nemen noch te profiteren van het zog van de renner/ploeg 

die hem heeft ingehaald. 

- De renner/ploeg die een andere inhaalt moet een laterale afstand in 

acht nemen van minstens twee meter. Na één kilometer moet de 

ingehaalde renner/ploeg op minstens 25 meter rijden van de andere. 

- Indien nodig zal de official de renners/ploegen verplichten, de ene de 

laterale afstand van 2 meter te respecteren, en de andere de afstand 

van 25 meter, onverminderd de sancties voorzien in het barema van 

de straffen 

- Bevoorrading is NIET toegelaten. 

- Publiek of Volwagens op het parcours zijn niet toegelaten. 

Aankomstzone  

- Op het einde van elke ronde zullen de renners de aankomstlijn 
overschrijden. 

- Renners die nog één of meerdere ronde dienen af te leggen zullen 
onmiddellijk na de aankomstlijn een bocht van 180° maken om aan 
hun volgende ronde te beginnen. 

- Renners die de aankomstlijn overschrijden op het moment van hun 
aankomst, zullen rechtdoor rijden en via de afleidingszone het 
parcours verlaten. 

 
Inleveren rugnummer + transponders  
- Direct na de aankomst moeten de renners in de afleidingszone hun 

rugnummer + transponder afgeven aan twee vrijwilligers van Circuit 
Zolder  

 
Huldiging 
- Er zullen geen huldigingen plaatsvinden. 

 
Douches: 
- Er worden geen douches voorzien. Toiletten zijn wel ter beschikking 


