
  

 

 

 

 

          

 

Oosterlo-Geel 
Zaterdag 24 juli 2021 

Met steun van: 

 
 

KWB Oosterlo, Parantee-Psylos, Cycling Vlaanderen en Sport Vlaanderen nodigen alle G-

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

plaats op zaterdag 24 juli 2021 en maakt deel uit van het G-wegritcriterium.  

Dankzij de ruimte in de programmatie voorzien we twee aparte reeksen. Zo zal er een reeks 

zijn voor handbikes en driewielers en tweewielers en tandems. Op die manier voorzien we 

geen beperking op het aantal deelnemers.  

 

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. 
Wat de betaling betreft vragen we het volgende:  
Via overschrijving of Payconiq (indien je na 21/07 betaald hebt, breng een betalingsbewijs mee 
naar de inschrijvingen) 
 

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 

 

12u00 12u30 Inschrijven  

12u30  Verkennen/opwarming omloop op een beperkt deeltje van het parcours 

13u00 14u00 G-wegcriterium voor handbikes en driewielers 

14u10 14u30 Inschrijven  

14u30  Verkennen/opwarming omloop op een beperkt deeltje van het parcours 

15u00 16u00 G-wegcriterium tweewielers en tandems 

  Huldiging  

 

https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-wegcriterium-7-1
mailto:bas.vandycke@parantee-psylos.be
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/210623-COVID-PROTOCOL-REGIONALE-WEGWEDSTRIJDEN.pdf
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Inschrijvingen 

Kalvariebergstraat, achterkant Nuyts Tuinmachines, Zammelseweg 96 Oosterlo Geel 

Parking 

Kalvariebergstraat, naast de inschrijvingen 

Start/Aankomst 

Kalvariebergstraat, achterkant Nuyts Tuinmachines, Zammelseweg 96 Oosterlo Geel 

Parcours (? m) :  

*de start- en aankomstzone schuift ongeveer 150 extra weg van de bocht dan op het plan hieronder 
weergegeven (aan huisnummer 37a). 

 
 
Toiletten: 
 
Kalvariebergstraat, achterkant Nuyts Tuinmachines, Zammelseweg 96 Oosterlo Geel 

 
Extra informatie: 
Parcours is hetzelfde als de vorige jaren, alleen de startplaats is verhuisd naar de 
Kalvariebergstraat die deel uitmaakt van het parcours. Parking is naast de startplaats maar tijdig 
komen want het parcours wordt een uur voor de wedstrijd afgesloten. 
 

 


