
  

 

 

 

 

          

 

Wachtebeke 
Vrijdag 24 juni 2022  

Met steun van: 

 
 

Café Rembrandt, café Le Bon Vivant, Sportdienst en feestcomité Wachtebeke, G-sport 

Vlaanderen, Cycling Vlaanderen en Sport Vlaanderen nodigen alle G-renners uit om deel te 

nemen aan de G-wielerwedstrijd in Wachtebeke. De wedstrijd vindt plaats op vrijdagavond 

24 juni 2022 en maakt deel uit van het G-wegritcriterium.  

 

Inschrijven 

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@gsportvlaanderen.be.  
Wat de betaling betreft vragen we het volgende:  
Breng jouw betalingsbewijs mee naar de wedstrijdtafel.  

 
Reglement 

• Helmdracht is verplicht 

• Renners rijden rechts op de rijbaan 

• Inhalen is enkel toegelaten via de linkerzijde 

• Indien er zich in de koers toch situaties voordoen die volgens de renner / renster in strijd 

zijn met de fairplay regels, dan is het mogelijk om na de groepsceremonie de aanwezige 

recreatiemanager aan te spreken. De renner/renster krijgt dan kort de tijd (+/- 5 minuten) 

om de feiten te vertellen. De recreatiemanager zal vooral luisteren en indien nodig G-sport 

Vlaanderen op de hoogte brengen. 

 

 

Programmatie 

17u00 17u30 Aanmelden tent Persynplein  

18u00 18u30 Verkennen/opwarming omloop op een beperkt deeltje van het parcours 

18u30 19u30 G-wegcriterium 

20u30  Huldiging  

 

Inschrijvingen 

Aanmelden tent Persynplein, Wachtebeke  

Parking 

Onze Kring Kerkstraat 10 Wachtebeke 

Start/Aankomst 

Persynplein, Wachtebeke  

https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-wegritcriterium-wachtebeke-2022
https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-wegritcriterium-wachtebeke-2022
mailto:bas.vandycke@gsportvlaanderen.be
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Parcours :  

 
Start Persynplein, Rechtstro, Azalealaan, Krokussenlaan, Dahlialaan, Rozenlaan, Parklaan, 
Stationsstraat, Smishoek, Dorp en dan terug Persynplein, …. 
 

Kleedkamers & toiletten:   
Vanaf 16u30 “De Kring”, Kerkstraat 10 Wachtebeke. Parking oprijden en achterste grote zaal.  
Ook in het Cultuurhuis op het Persynplein is een mindervalidentoilet beschikbaar. 

 
Bereikbaarheid: 
 
*E34 afrit 13 Zelzate, via R4 (richting Gent Puyenbroeck) naar N449 (Wachtebeke) tot Kerkstraat 10 
(parking). 
*E17 afrit 11 Beervelde/Lochristi/Laarne, N70 richting Lochristi, N449 volgen tot Wachtebeke Dorp, 
rechtsaf via Godshuisstraat, Lindestraat, Rechtstro naar Kerkstraat 10 (parking). 
*Van Gent via R4 (John F. Kennedylaan), afrit Sint-Kruis-Winkel tot Wachtebeke Dorp en via 
Godshuisstraat, Lindestraat, Rechtstro naar Kerkstraat 10 (parking). 
 
 


