
  

 

 

 

 

          

 

Westkapelle-Brugge 
Zondag 19 september 2021 

 

Flanders 2021, Parantee-Psylos en Cycling Vlaanderen nodigen alle G-wielrenners uit om 

deel te nemen aan de competitie G-wielerwedstrijd in Westkapelle-Brugge. De tijdrit vindt 

plaats op zondag 19 september 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 
startvolgorde 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 17/09 betaald hebt, breng een betalingsbewijs mee 
naar de inschrijvingen). Ter plaatse is het niet mogelijk om cash te betalen.  
 

Richtlijnen voor de renners 

• Helmdracht is verplicht, rijden zonder schoenen en communicatiemiddelen zijn verboden 

• Spiegel en reglementaire ‘safety bar’ op de ligbike is verplicht 

• Draften (« in het wiel zitten ») is verboden! 

• Renners zijn verplicht het parcours te volgen, bochten afsnijden is verboden! 

• Gebruik van reglementaire tijdritfiets en/of tijdrithelm is toegestaan.  

 

Programmatie 

9:30  Aankomen op parking (sportcentrum Molenhoek)  

9:00 9u30 Aanmelden (op de parking, aan het voorziene tentje 

10:00 10:30 Beperkt opwarmen mogelijk in de straat van de vertrekzone  

10:45 11:00 Opstellen in startvolgorde 

11:00 12:30 Tijdrit  

13:00  Prijsuitreiking 

Iedereen neemt mee bij het aanmelden: 

• Rugnummer, transponder, bewijs van betaling 

*indien je nog geen transponder hebt, krijg je deze mee bij het aanmelden. Na de wedstrijd 

geef je deze terug.  

 

Specifiek voor de handbikers: 

Om een vlotte transfer te kunnen maken van handbike naar rolstoel, onmiddellijk na de aankomst in 

Brugge, voorzien wij een busje dat alle rolstoelen meeneemt aan de parking in Westkapelle. Dit 

busje vertrekt samen met de eerste vertrekkende renner om op die manier alle rolstoelen tijdig in 

Brugge te krijgen. Om de juiste rolstoel snel terug te vinden, zullen we deze ook labelen. Indien je 

hier gebruik van wenst te maken, vraag je label (met vermelding rugnummer) bij het aanmelden. De 

rolstoel moet ten laatste om 10u15 afgegeven worden aan het blauwe busje van Parantee-Psylos. 

De afgegeven rolstoel zal klaarstaan na de finish in Brugge. 

 

https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-open-kamp-van-vlaanderen-6-2
mailto:bas.vandycke@parantee-psylos.be
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Aan de vertrekzone voorzien we een zak per renner om gerief achter te laten. Dat kan zijn, 
extra vestje, zonnebril, drinkbus,… Deze zak met jouw gerief zul je kunnen terugkrijgen na 
aankomst van de laatste renner in Brugge. 

Het wedstrijdverloop, de eerste renner start om 11u en vervolgens wordt er om de minuut gestart. 

Het is een individuele tijdrit dus dat wil zeggen dat elke renner de tijdrit alleen afwerkt zonder te 

draften. Er worden geen volgens meegestuurd met de renners. Houd steeds rechts aan zodat 

indien nodig een snellere renner jouw meteen kan voorbij steken zonder te hinderen. Respecteer 

elkaar en houd het steeds veilig. Indien je materiaalpech hebt, blijf dan ook rechts van de baan en 

wacht tot je een witte bus ziet van Parantee-Psylos. Deze zal jullie helpen om in te laden en per 

auto naar de aankomstzone in Brugge te gaan.    

Bij een medisch probleem, signaal bij de dichtbij zijnde seingever zodat hij de hulpdiensten 
kan verwittigen. De auto’s op het parcours vanuit onze organisatie is minimaal maar zijn 
ook aanwezig om jullie te helpen bij een probleem. Er wordt geen materiaal voorzien bij 
pech in deze auto’s.  

Parking + kleedkamer/toilettten vertrekzone Westkapelle 

Sportcentrum Molenhoek, Herenweg 11, 8300 Knokke-Heist 

 

Parking + kleedkamer/toilettten aankomstzone Brugge 

Speelplaats Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Brugge 
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Aanmelden  

Aan het tentje op de parking van Sportcentrum Molenhoek 

Start 

Kruising van Dorpsstraat en Sluisstraat Westkapelle 

Aankomst 

Vrijdagsmarkt, Brugge 
 

Parcours (24km) 
 

 
 

Praktische richtlijnen   

In samenwerking met Flanders2021 krijgen we een unieke kans om elke deelnemer een 
ongelofelijke ervaring te geven: rijden op het parcours van het Wereld Kampioenschap in 
eigen land. Om alles in goeie banen te laten verlopen, vragen we jullie om de volgende 
richtlijnen zeer grondig door te nemen en te respecteren. 

De start voor de tijdrit van de G-renners is voorzien in Westkapelle en aankomstplaats in 
Brugge. Praktisch betekent dit dat start en aankomst voor één keer niet op dezelfde plaats 
is. Door goeie afspraken te maken met zowel de sportdiensten en politie hebben we 
getracht om het voor iedereen haalbaar te maken. Wel geven we meteen mee dat het 
aangewezen is om voor deze wedstrijd niet alleen te komen maar wel vergezeld door 
ouder, partner of begeleider. De reden hiervoor is dat zij de verplaatsing moeten maken per 
eigen auto naar de aankomstplaats in Brugge. Vertrek ook tijdig en maak gebruik van de 
applicaties Google Maps of Waze. Deze applicaties worden overgenomen door de 
organisatie van het WK en geven meteen de juiste routes weer.  

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11mjoMQIsySNeizSC_mNoBSjU1iIabbRJ&ll=51.28006162973392%2C3.25844407081604&z=11
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Om zo weinig mogelijk verkeershinder te hebben, is het aangewezen om aan te komen op 
de parking vertrekzone (Sportcentrum Molenhoek, Herenweg 11, 8300 Knokke-Heist) om 
8u30. Voorziene route om tot hier te komen is de volgende: volg A11 afrit 19, Heistlaan, 
Westkapellestraat tot aan “Sportcentrum Molenhoek”. 

De renners kunnen zich aansluitend daar aanmelden, klaarmaken voor de tijdrit, eventueel 
opwarmen en vervolgens starten aan hun individuele tijdrit. Voor de ouder, partner of 
begeleider die de verplaatsing per auto moet maken naar de parking aankomstzone 
(Speelplaats Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Brugge), raden we aan om 
ten laatste om 10u30 te vertrekken uit Westkapelle. Jullie volgen niet via het parcours maar 
wel via de omleiding: Westkapellestraat, Heistlaan, A11 oprit 19, volgt N31 Expressweg, 
afrit N32 Zedelgem, sla aan de verkeerlichten links af richting Brugge via de Torhoutse 
Steenweg, sla rechts af in Ontmijnerstraat en volg vervolgens Magdalenastraat tot aan 
“Speelplaats Sint-Lodewijkscollege” 

Plaats de parkeerkaart voor beide parkings op een zichtbare plaats achter de voorruit van 
de wagen.  

 

Routeplan naar parking Westkapelle 
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Routeplan van parking Westkapelle naar parking Brugge 

 

Routeplan van parking Westkapelle naar startplaats Westkapelle 
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Routeplan van parking Brugge naar aankomst Brugge 

 

 

 

 

 

 

 

 


