Boortmeerbeek
Zondag 21 november
Met steun van:
KWC DE VERENIGDE SPORTVRIENDEN vzw, Parantee-Psylos, Cycling Vlaanderen en
Sport Vlaanderen nodigen alle G-renners uit om deel te nemen aan de G-veldrit in
Boortmeerbeek. De wedstrijd vindt plaats op zondag 21 november en maakt deel uit van
het G-veldritcriterium. De volledige kalender van het G-veldritcriterium is hier terug te
vinden.

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 17/11 betaald hebt, breng een betalingsbewijs mee
naar de inschrijvingen). Ter plaatse is het niet mogelijk om cash te betalen.

COVID maatregelen
De RAVESTEIN PARKCROSS is een COVID Safe event. Breng daarom jouw COVID Safe Ticket mee
zodat het kan worden gescand. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht, met uitzondering
tijdens het sporten voor de renners.
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
11u00

11u30 Inschrijven tent rennersdorp

11u30

12u00 Verkennen/opwarming omloop op het parcours

12u00

12u45 G-veldrit

13u00

13u15 Huldiging

Inschrijvingen
Tent Cycling Vlaanderen – domein Ravestein – Ravesteinstraat 50 – 3191 Hever (Boortmeerbeek)

Start – Aankomst
Domein Ravestein – Ravesteinstraat 50 – 3191 Hever (Boortmeerbeek)

Parking
Parking nieuw rusthuis - Ravesteinstraat 48 – 3191 Hever
Om de toegang vlot te laten verlopen vragen we iedereen de juiste bewegwijzering te volgen naar
de parkings, deze zijn groot en voldoende ruim voor iedereen en bovendien vlakbij het parcours.

Parcours (2,3 km)

Kleedkamers & toiletten:
Chalet Ravesteinvissers – Dijkweg – 3191 Hever.
Chalet op het parcour bereikbaar door verharde weg naast ingang domein Ravestein

Bereikbaarheid:
Hever is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Boortmeerbeek ligt in
de landstreek Dijleland en in de Brabantse Kempen. Hever is een deelgemeente van
Boortmeerbeek.
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—OPENBAAR VERVOER—
De dichtstbijzijnde treinstations zijn deze van Mechelen of Leuven.
De Lijn stelt openbaar vervoer in tussen Mechelen en Leuven. De normale dienstregeling geldt.
Indien gewenst voorzien we hulp aan de haltes (op voorhand vermelden)
• Hever Dorp (Halte 300667) of (Halte 300645)
Lijn 284 lijn 501 : Richting: Mechelen Station, Hever Tip
• Hever Sint-Antoniusstraat
Lijn 285 lijn 510 lijn 681 lijn 686 : Richting: Mechelen Station, Hever Tip
—EIGEN VERVOER—

Vanuit Antwerpen

E19 richting Brussel - Afrit 11, Zemst - Weerde
Boven op de brug naar links en steeds rechtdoor tot u op de verkeerslichten uit uitkomt op de N26
(Leuvensesteenweg). Volg op de N26 de bewegwijzering, alle verkeer wordt naar de parking geleid.

Vanuit Brussel
E19 richting Antwerpen - Afrit 11, Zemst - Weerde
Boven op de brug naar Rechts en steeds rechtdoor tot u op de verkeerslichten uit uitkomt op de
N26 (Leuvensesteenweg). Volg op de N26 de bewegwijzering, alle verkeer wordt naar de parking
geleid.

Vanuit Mechelen
Volg de N26 Leuvensesteenweg richting Leuven. Volg de Leuvensesteenweg tot aan de
verkeerslichten achter dierenpark Planckendael! Aan de lichten kom je op T-kruispunt om naar de
E19 te rijden. Rij rechtdoor en volg verder de bewegwijzering op N26, alle verkeer wordt naar de
parking geleid.

Vanuit Leuven
Volg de N26 Mechelsesteenweg richting Mechelen. Aan de rotondes in Kampenhout steeds
rechtdoor , de Mechelsesteenweg gaat hierover op de Leuvensesteenweg N26! Blijf deze volgen tot
aan de eerst volgende verkeerslichten, volg dan verder de bewegwijzering op N26, alle verkeer
wordt naar de parking geleid.

Vanuit Hasselt
E314 richting Leuven - Afrit 18, Herent
Boven op de brug naar rechts, volg de N26 Mechelsesteenweg richting Mechelen. Aan de rotondes
in Kampenhout steeds rechtdoor , de Mechelsesteenweg gaat hierover op de Leuvensesteenweg
N26! Blijf deze volgen tot aan de eerst volgende verkeerslichten, volg dan verder de bewegwijzering
op N26, alle verkeer wordt naar de parking geleid.
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