
  

 

 

 

 

          

 

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 

1. Registratie open vanaf maandag 28 juni, 18u* via dit online inschrijvingsformulier. We 
hanteren het ‘first come first served’ principe en dat wil zeggen dat we de registratie 
noteren volgens de volgorde van de aanmelding. 
De registraties zullen te volgen zijn op de website (dagelijkse update). Renners die niet bij 
de eerste 30 geregistreerd zijn komen op de reservelijst. 

2. Betaling van 5 euro dient te gebeuren via overschrijving of Payconiq (zie QR code 
achteraan) en moet ten laatste in orde zijn op woensdag 7 juli. Enkel indien je niet in de 
mogelijkheid bent om te betalen via één van de bovenstaande methoden, contacteer 
bas.vandycke@parantee-psylos.be binnen deze deadline. 
Rekeningnummer van Parantee-Psylos BE74 0682 3627 0607 met de melding:  
‘Inschrijving Geel NAAM+VOORNAAM’. 
Let op: pas na de betaling is jouw inschrijving definitief. Renners die de betaling niet in orde 
hebben gebracht worden hierover op de hoogte gebracht en verliezen hun voorrecht om 
deel te nemen. 

3. Renners van de reservelijst kunnen alsnog opgeroepen worden om deel te nemen als er 
plaatsen beschikbaar komen. 

*renners uit het buitenland kunnen pas inschrijven 72u voor de wedstrijd en indien er nog plaatsen 
beschikbaar zijn. 
 
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.  
 

Reglement 

• Helmdracht is verplicht 

• Renners rijden rechts op de rijbaan 

• Inhalen is enkel toegelaten via de linkerzijde 

 

Programmatie 

17u00 17u30 Inschrijven 

17u30 18u00 Verkennen/opwarming omloop op het parcours 

18u00 18u45 G-wegcriterium 

19u05 19u15 Huldiging  

 

 

 

https://forms.office.com/r/01G3nBNFHa
mailto:bas.vandycke@parantee-psylos.be
https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-wegcriterium-5-1
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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/
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