
  

 

 

 

 

          

 

 BOORTMEERBEEK 
ZONDAG 17/11/2019 

Met steun van: 

 

 

KWC DE VERENIGDE SPORTVRIENDEN vzw, Parantee-Psylos, Cycling Vlaanderen en 

Sport Vlaanderen nodigen alle G-renners uit om deel te nemen aan de G-veldrit in 

Boortmeerbeek. De wedstrijd vindt plaats op ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 en maakt deel 

uit van het G-veldritcriterium.  

 

Inschrijven 

Vooraf inschrijven wordt sterk aangemoedigd en kan t.e.m. 8 oktober (24u) door middel 
van dit online inschrijvingsformulier. Ten laatste twee dagen (48u) voor de wedstrijd wordt 
de starterslijst en de detailbriefing op de website van Parantee-Psylos geplaatst.  

De renner die zich vooraf inschrijft, betaalt 5 euro voor zijn rugnummer, verzekering en 
inschrijving op de wedstrijddag. Atleten die zich op de wedstrijddag zelf inschrijven, betalen 
10 euro. Vanaf 4 deelnames aan het G-veldritcriterium is de inschrijving gratis als er vooraf 
ingeschreven wordt. 

Reglement 

Zie reglement Parantee-Psylos 

Programmatie 

11u00 12u00 Inschrijven Tent rennersdorp  

11u00 11u45 Verkennen/opwarming omloop op een beperkt deeltje van het parcours 

12u00 12u30 G-veldritcriterium 

12u45 13u00 Huldiging  
 

Verkennen Parcours 

Op woensdagmiddag 13 November 2019, voorafgaand aan de veldrit, kunnen de renners 
het parcours van 14u tot 16u onder leiding van een ex cross vedette al verkennen. Vanaf 
dan is de omloop ook volledig klaar voor verkenningen. 

Inschrijvingen 

Feesttent – Ravesteinpark 

Parking 

Parking nieuw rusthuis - Ravesteinstraat 48 – 3191 Hever 

Jullie hebben GEEN parkingkaart nodig. 

Om de toegang vlot te laten verlopen vragen we iedereen de juiste bewegwijzering te volgen naar 
de parkings, deze zijn groot en voldoende ruim voor iedereen en bovendien vlakbij het parcours. 

https://forms.gle/QABZRGCEJcntubgf7
https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-veldritcriterium-2-1
https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/20181009_Parantee-Psylos_CYC_Bijvoegsel-reglement.pdf
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Start/Aankomst 

Domein Ravesteinpark voor in de ingang. 

Parcours :  
2,3 km 
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Bereikbaarheid: 
Hever is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Boortmeerbeek ligt in 
de landstreek Dijleland en in de Brabantse Kempen. Hever is een deelgemeente van 
Boortmeerbeek. 

 
—OPENBAAR VERVOER— 
De dichtstbijzijnde treinstations zijn deze van Mechelen of Leuven. 
De Lijn stelt openbaar vervoer in tussen Mechelen en Leuven. De normale dienstregeling geldt. 
Indien gewenst voorzien we hulp aan de haltes  
 

• Hever Dorp (Halte 300667) of (Halte 300645) 
lijn 284 lijn 501  
Richting: Mechelen Station, Hever Tip 
 

• Hever Sint-Antoniusstraat 
Lijn 285 lijn 510 lijn 681 lijn 686  
Richting: Mechelen Station, Hever Tip 

 
—EIGEN VERVOER— 
 
Vanuit Antwerpen 
E19 richting Brussel - Afrit 11, Zemst - Weerde 
Boven op de brug naar links en steeds rechtdoor tot u op de verkeerslichten uit uitkomt op de N26 
(Leuvensesteenweg). Volg op de N26 de bewegwijzering, alle verkeer wordt naar de parking geleid. 
 
Vanuit Brussel 
E19 richting Antwerpen - Afrit 11, Zemst - Weerde 
Boven op de brug naar Rechts en steeds rechtdoor tot u op de verkeerslichten uit uitkomt op de 
N26 (Leuvensesteenweg). Volg op de N26 de bewegwijzering, alle verkeer wordt naar de parking 
geleid. 
 
Vanuit Mechelen 
Volg de N26 Leuvensesteenweg richting Leuven. Volg de Leuvensesteenweg tot aan de 
verkeerslichten achter dierenpark Planckendael! Aan de lichten kom je op T-kruispunt om naar de 
E19 te rijden. Rij rechtdoor en volg verder de bewegwijzering op N26, alle verkeer wordt naar de 
parking geleid. 
 
Vanuit Leuven 
Volg de N26 Mechelsesteenweg richting Mechelen. Aan de rotondes in Kampenhout steeds 
rechtdoor , de Mechelsesteenweg gaat hierover op de Leuvensesteenweg N26! Blijf deze volgen tot 
aan de eerst volgende verkeerslichten, volg dan verder de bewegwijzering op N26, alle verkeer 
wordt naar de parking geleid. 
 
Vanuit Hasselt 
E314 richting Leuven - Afrit 18, Herent 
Boven op de brug naar rechts, volg de N26 Mechelsesteenweg richting Mechelen. Aan de rotondes 
in Kampenhout steeds rechtdoor , de Mechelsesteenweg gaat hierover op de Leuvensesteenweg 
N26! Blijf deze volgen tot aan de eerst volgende verkeerslichten, volg dan verder de bewegwijzering 
op N26, alle verkeer wordt naar de parking geleid. 


