
  

 

 

 

 

          

 

Leuven  
Zaterdag 13 november 2021 

Met steun van: 

 
 

Golazo, Parantee-Psylos, Cycling Vlaanderen en Sport Vlaanderen nodigen alle G-renners 

uit om deel te nemen aan de G-veldrit in Leuven. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 13 

november 2021 en maakt deel uit van het G-veldritcriterium. De volledige kalender van het 

G-veldritcriterium is hier terug te vinden. 

 

Inschrijven 

Vooraf inschrijven wordt sterk aangemoedigd en kan t.e.m. 9 november (24u) door middel van dit 
online inschrijvingsformulier. Ten laatste twee dagen (48u) voor de wedstrijd wordt de starterslijst 
en de detailbriefing op de website van Parantee-Psylos geplaatst.  
 
Betaling van 5 euro dient te gebeuren via overschrijving of Payconiq (zie QR code achteraan) en 
moet ten laatste in orde zijn op 9 november. 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 Leuven NAAM+VOORNAAM’. 
Renners die ter plaatse inschrijven betalen 10 euro en doen deze ook via overschrijving of 
Payconiq.  
 

COVID maatregelen 

De organisatie van Ethias Cross Bredene zal werken met het Covid Safe Ticket. 
Om een geldig Covid Safe Ticket te kunnen voorleggen moeten bezoekers, medewerkers en 
deelnemers voldoen aan minstens 1 van de volgende 4 voorwaarden: 

• je bezit een vaccinatiecertificaat waarmee je bewijst dat je al minstens 2 weken 
volledig gevaccineerd bent tegen COVID-19 

• je bezit een negatief PCR-testcertificaat 

• je bezit een negatief antigeen(snel)testcertificaat 

• je bezit een herstelcertificaat (maximaal 6 maanden oud) dat aantoont dat je 
hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve PCR-test. 

Lees hier alle informatie na.  

Reglement 

• Helmdracht is verplicht 

• Renners rijden rechts op de rijbaan 

• Inhalen is enkel toegelaten via de linkerzijde 

 

Programmatie 

10u30 11u00 Inschrijven 

  Verkennen/opwarming omloop op het parcours 

12u00  G-veldrit  

  Huldiging  

 

 

https://www.parantee-psylos.be/g-veldritcriterium-2021-2022
https://forms.office.com/r/vaHrLJ9Yk3
https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-veldritcriterium-4-2
mailto:bas.vandycke@parantee-psylos.be
https://ethiascross.be/covid-safe/
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Inschrijvingen  

Demaegd (Ambachtenlaan 11, Heverlee) (aanrijden via Haasrode) 

Start – Aankomst  

Hertogstraatstraat, Heverlee (Kazerne de Hemptinne) 

Parking 

Kerspelstraat, Heverlee 
 

Parcours  
 

Kleedkamers & toiletten: 
 
Demaegd (Ambachtenlaan 11, Heverlee) (aanrijden via Haasrode) 

Bereikbaarheid: 
 
www.ethiascross.be  
 

 

http://www.ethiascross.be/

