
 

 

KONINKLIJKE WIELERCLUB HEIDE SPORTIEF LINTER                     
www.wielerclubheidesportief.be 

               

                                    WIE GAAT ER MET ONS MEE ?? 
 

 

  

 

               Naar het …. WK VELDRIJDEN 2023 
 

     in Nederland (Hoogerheide) 

  

En dit op zondag 5 februari 2023 
 

Wie is er bekwaam om Mathieu Van der Poel in zijn eigen land(eigen thuis) van de 

wereldtitel af te houden ? …. Wout Van Aert ? 

… Of kan Pidcock zijn titel verlengen ? … Of toch één van onze andere Belgen? 
 

 

Mis niets en ga met ons mee om dit gevecht van op de eerste rij live mee te maken. 
 

Programma ; 

09:00 – 10:30 Officiële training 
11:00 2023 UCI Men Junior Cyclo-Cross World Championships 
11:45 – 12:30 Officiële training 
13:00 2023 UCI Women Under 23 Cyclo-Cross World Championships 
14:00 – 14:30 Officiële training 
15:00 2023 UCI Men Elite Cyclo- Cross World Championship 
 

Op dit ogenblik, is de ticketprijs nog niet bekend, of ook de prijs van de autobus werd  

nog niet meegedeeld, maar wij starten inderdaad wel al met onze voorbereidingen en  

onze voorinschrijvingen.  
 

Wij zullen zo vlug mogelijk als het ook maar kan, overgaan tot aankoop van 50 tickets. 

U kan nu, vanaf vandaag, reeds uw ticket reserveren door middel van deze voorinschrijving. 

Daarom vragen wij nu bij inschrijving een voorschot van 20,00€ per persoon, waarop  

later de verrekening volgt. Opgepast OP =OP (er worden geen tickets meer bijbesteld) 

Bij inschrijving, zal er u ook een bewijs worden afgeleverd van reservering en betaling. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Reserveringsformulier : in te leveren bij : 

• Johan Zwartebroeckx (secretaris wielerclub) Papenstraat 10 -3350 Linter (0499/300419) 

• Fred Francois (voorzitter wielerclub) Kasteelstraat 68 -3350 Linter (0479/749699) 

• Gert Lintermans(ondervoorzitter), Mehringstraat 34 – 3350 Linter (0475/62.59.92) 

• Of via overschrijving op BE77 9793 5027 0742 met ref ; WK Veldrijden – naam –aantal personen, 

waarbij u ons nadien een overzicht geeft van de deelnemende personen. (zie laatste alinea) 

Ik, ondergetekende……………………………………………………………………(naam +adres), 

reserveer hierbij voor het WK Veldrijden 2023 met   ………(aantal) personen  * 

Ik betaal bij voorinschrijving :  ……(aantal personen) x  20,00 €        =       ………..€ 

Datum en handtekening  
 

*indien u meerdere personen inschrijft, graag op een aparte bladzijde vermelding van 

naam, voornaam, adres en telefoonnr. van de desbetreffende personen. Dit maakt het 

voor ons ook gemakkelijker voor verdere opvolging.       

http://www.wielerclubheidesportief.be/

