WIELERCLUB HEIDE SPORTIEF LINTER
www.wielerclubheidesportief.be

WIE GAAT ER MEE NAAR HET
BELGISCH KAMPIOENSCHAP OP DE WEG TE GENT
Op zondag 30 juni 2019 nodigen wij u uit om ons te vergezellen naar het Belgisch
Kampioenschap op de weg, dat dit jaar wordt georganiseerd in Gent.
Dan barst in de Arteveldestad de strijd los om de titel van Belgisch Kampioen op de weg bij de profs.
Het plaatselijk parcours situeert zich volledig in het landelijke Drongen, een eerbetoon aan Walter
Godefroot, de Gentenaar die zowel in 1965 als in 1972 Belgisch kampioen werd bij de mannen elite.
• Elite Dames om 10u30 (start)
• Elite Heren om 12u00 (start)
• Start aan het Gentse Stadhuis
• Aankomst aan de Watersportbaan omstreeks
13u30 (dames) en 17u15 (heren)
• Spannend en uitdagend parcours van 222 km

Programma :
8u00 : vertrek aan kapel te Heide Linter.
10u00 : Wij proberen omstreeks 10u00 in centrum Gent te zijn.
➔ start wordt gegeven aan de Botermarkt
Om 12u30: vertrek naar Drongen.
Na de start om 12u00 rijden de renners via Merelbeke naar de Vlaamse Ardennen en
leggen ze rond Hundelgem 3 keer een lus af van 18 kilometer, vooraleer terug te keren naar
het plaatselijk parcours te Drongen, waar wij hun opnieuw opwachten voor hun resterende
7 ronden van 15,5km. De eindsprint wordt aan de Watersportbaan gereden.
Ondertussen genieten we natuurlijk ook van de aankomst van het Kampioenschap voor
Dames op de weg, die eerder zullen toekomen op het plaatselijk parcours
De kostprijs bedraagt :
Voor leden en partners en medewerkers en kinderen :
Voor niet-leden, partners en kinderen (vanaf 4j)

:

7€
12 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsformulier : in te leveren uiterlijk op zaterdag 22 juni bij :
Gert Lintermans (ondervoorzitter wielerclub) Mehringstr. 34 – 3350 Linter (011/78.15.97)
Johan Zwartebroeckx (secretaris wielerclub) Papenstraat 10 – 3350 Linter (016/77.77.68)
Ik, ondergetekende………………………………………………………(naam +adres),
ga mee naar het BK te Gent.
Ik betaal bij inschrijving :
……(aantal personen) x ……. €
=
………..€
of via overschrijving op BE 77 979-3502707-42
Datum en handtekening

