
  

 

 

 

 

          

 

Brasschaat 
Zondag 8 augustus 2021 

 

De Rotonde Classic, Parantee-Psylos en Cycling Vlaanderen nodigen alle G-wielrenners uit 

om deel te nemen aan de competitie G-wielerwedstrijd in Brasschaat. De wedstrijd vindt 

plaats op zondag 8 augustus 2021 en maakt deel uit van het Open Kampioenschap van 

Vlaanderen. Alle G-wielrenners met een geldige classificatie en UCI-licentie (seizoen 2021) 

zijn welkom op deze wedstrijd.   

 

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 4/08 betaald hebt, breng een betalingsbewijs mee 
naar de inschrijvingen) 
 

Digitale tijdsregistratie  

De renners brengen hun eigen ProChip FLEX mee naar de wedstrijd. Bij de inschrijving wordt het 
chipnummer gecontroleerd zodat de tijdopnemers er zeker van zijn dat elke chip bij je juiste renner 
hoort.  
Parantee-Psylos verhuurt transponders aan €10 per wedstrijd. De renner geeft zijn UCI licentie als 
waarborg. 
 

Reglement 

• Helmdracht is verplicht. Een overtrek van het correcte kleur is ook toegestaan 

• Rijden zonder schoenen is verboden 

• Spiegel op de ligbike is verplicht 

• Er moet een reglementaire ‘safety bar’ aanwezig zijn op de handbikes 

• Elke atleet moet in het bezit zijn van een UCI-licentie, afgeleverd door zijn nationale 

federatie 

• Gebruik van communicatiemiddelen is verboden 

• Sinds 1/07/2018 zijn schrijfremmen toegelaten in competitie 

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 

 

https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-open-kamp-van-vlaanderen-3-2
mailto:bas.vandycke@parantee-psylos.be
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/210623-COVID-PROTOCOL-REGIONALE-WEGWEDSTRIJDEN.pdf
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Competitieklassen 

Volgende competitieklassen zijn toegelaten op deze competitiewedstrijd: 

B = tandem = VI 

C1 - C2 - C3 - C4 - C5 = 2-wieler = FYS 

T1-T2 = 3-wieler = FYS 

H1-H2-H3-H4-H5 = handbike = FYS 

VE = verstandelijke handicap 

ASS =  austisme 

 

Programmatie 

12:30 13:00 Inschrijvingen Tandems (B) en Tweewielers (C) 

13:00 13:30 Verkennen omloop B&C 

13:30 14:40 Wedstrijd B&C 
 

13:45 14:15 Inschrijven Handbikers (H) en Driewielers (T) 

14:40 15:00 Verkennen omloop H&T 

15:00 16:10 Wedstrijd H&T 

 16:20 Prijsuitreiking 

Inschrijvingen 

CAFE BELLE VUE BREDABAAN 1045 BRASSCHAAT – MARIA TER HEIDE 

Parking 

BREDABAAN TUSSEN WIPSTRAAT EN SERCLAESDREEF OF ZEGELEI (150m van de start-finish) 

Start/Aankomst 

BREDABAAN 1045 MARAI TER HEIDE 
 

Parcours (2,0km) :  
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Bereikbaarheid: 
 
VOETBALPLEIN DE BEELENLEI ( DAAR IS OOK EEN GROTE PARKING AAN ) 
 
Bereikbaarheid: E 19 VOLGEN TOT AFRIT SINT JOB INHET GOOR , DAAR LINKS AFDRAAIEN OVER 
AUTOSTRADE EN TWEE KILOMETER OP DE SINTJOBSESTEENWEG RIJDEN . AAN HET 
RONDPUNT NEEM JE DE VIERDE AFSLAG ( BRECHTSEBAAN ) DEZE VOLGEN OP 500 METER OP U 
RECHTERKANT HEB JE HET VOETBALPLEIN MET KLEEDKAMERS. 
 
 
 

 


