
  

 

 

 

 

          

 

Geel 
Vrijdag 16 juli 2021  

Met steun van: 

 
 

Véloclub Sint-Dimpna, Parantee-Psylos, Cycling Vlaanderen en Sport Vlaanderen nodigen 

alle G-renners uit om deel te nemen aan de G-wielerwedstrijd in Geel. De wedstrijd vindt 

plaats op vrijdag 16 juli 2021 en maakt deel uit van het G-wegritcriterium.  

Aangezien het enthousiasme groot is om opnieuw deel te nemen aan wedstrijden, worden 

maximum 30 renners toegelaten. Deze beslissing is genomen in overleg met de 

organisatie van de wedstrijd en onze recreatiemanager.  

 

Inschrijven 

Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk. Ten laatste twee dagen (48u) voor de wedstrijd wordt de 
starterslijst en de detailbriefing op de website van Parantee-Psylos geplaatst.  
Indien je omwille van ziekte alsnog niet kan deelnemen, verwittig per mail: 
bas.vandycke@parantee-psylos.be. Zo hebben we de mogelijkheid om renners van de reservelijst 
op te roepen.  
 
 

Reglement 

• Helmdracht is verplicht 

• Renners rijden rechts op de rijbaan 

• Inhalen is enkel toegelaten via de linkerzijde 

 

Coronamaatregelingen 

Lees hier het protocol door, opgemaakt door Cycling Vlaanderen.  
Extra aandachtspunten zijn:  

• Sport niet als je ziek bent 

• De renner komt zich bij voorkeur alleen aanmelden aan de inschrijvingstafel (met 
mondmasker) 

• De startzone is enkel toegankelijk voor de renners, officials 

• Maximum 1 begeleider per renner in de start/aankomstzone 

• Renners stellen zich max. 10 min voor de start op 

• In de start- en aankomstzone is het dragen van een mondmasker verplicht 

• Het dragen van een mondmasker is voor iedereen verplicht 

• Na de aankomst houden de renners zich niet op aan de aankomst, maar rijden onmiddellijk 
rustig door naar hun wagen en/of kleedkamer 

 

Programmatie 

17u00 17u30 Inschrijven 

17u30 18u00 Verkennen/opwarming omloop op het parcours 

18u00 18u45 G-wegcriterium 

19u05 19u15 Huldiging  

 

 

 

https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-wegcriterium-5-1
mailto:bas.vandycke@parantee-psylos.be
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/210623-COVID-PROTOCOL-REGIONALE-WEGWEDSTRIJDEN.pdf
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Inschrijvingen – Start – Aankomst  

Winkel Sportmaat, Logen 28, 2440 Geel 

Parking 

Grind parking achter glascontainers Amandus de Vosstraat, 2440 Geel 

Of speelplaats Basisschool Laar 3, 2440 Geel 

Parcours (800m) 
 

 
Logen, Sint-Dimpnaplein, Rijn, Burgstraat en terug Logen 
 

Kleedkamers & toiletten: 
 
Ontmoetingscentrum Logen 104, 2440 Geel er is een gehandicapten toilet 

Bereikbaarheid: 
 
www.sint-dimpna.be op en rond Sint-Dimpnaplein te 2440 Geel 
 

Huldiging: 
 
Omwille van corona is er een bescheiden huldiging op het grasveld aan het Sint-Dimpnaplein naast 
het Kebap Paleis. 

Extra informatie 
Een Rode Kruis hulppost met een bemande ziekenwagen staat klaar ter hoogte van de Sint-
Dimpnakerk (Sint-Dimpnaplein 1, 2440 Geel). 

Meteen na deze G sport wedstrijd, om 19u start aan dezelfde startmeet wielerwedstrijd Elite en 
Beloften z/c Grote Prijs Vercammen van Véloclub Sint-Dimpna. 

Véloclub Sint-Dimpna organiseert sinds 2015 jaarlijks een G-wielerwedstrijd. 

 
 

  

https://www.ontmoetingscentrumsintdimpna.be/
http://www.sint-dimpna.be/

