
  

 

 

 

 

          

 

Geel 
Vrijdag 15 juli 2022 

Met steun van: 

 
 

Véloclub Sint-Dimpna, G-sport Vlaanderen, Cycling Vlaanderen en Sport Vlaanderen 

nodigen alle G-renners uit om deel te nemen aan de G-wielerwedstrijd in Geel. De wedstrijd 

vindt plaats op vrijdagavond 15 juli 2022 en maakt deel uit van het G-wegritcriterium.  

 

Inschrijven 

Vooraf inschrijven wordt sterk aangemoedigd en kan t.e.m. 11 juli (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 G-sport Vlaanderen geplaatst.  
 
Betaling van 5 euro dient te gebeuren via overschrijving en moet ten laatste in orde zijn op 
maandag 11 juli . Enkel indien je niet in de mogelijkheid bent om te betalen via één van de 
bovenstaande methoden, contacteer bas.vandycke@gsportvlaanderen.be binnen deze deadline. 
Rekeningnummer van G-sport Vlaanderen BE74 0682 3627 0607 met de melding:  
‘Inschrijving Geel NAAM+VOORNAAM’. 
Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk.  
  

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 

16u30 17u30 Inschrijven aan winkel Sportmaat, Logen 28, Geel 

17u30 18u00 Verkennen/opwarming nieuwe omloop van 4 kilometer  

18u00 18u45 G-wegritcriterium 

19u05 19u15 Huldiging aan feesttent naast Mo Kebab Paleis Sint-Dimpnaplein 

 

Inschrijvingen – Start/Aankomst 

Winkel Sportmaat, Logen 28, 2440 Geel 

Parkings 

• Speelplaats Vrije Basisschool Sint Dimpna, Laar 3 te Geel 

• Achter feesttent, Amandus De Vosstraat, Geel 

 
 

https://forms.office.com/r/gj8Tz2qY66
https://forms.office.com/r/gj8Tz2qY66
https://www.parantee-psylos.be/activiteiten/wielrennen-wegcriterium-geel-2022
mailto:bas.vandycke@gsportvlaanderen.be
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! NIEUW ! Parcours (4.0km) :  
 

 
 
Kleedkamers & toiletten: 
 
Er is een toiletwagen aan de feesttent. Rolstoelgebruikers gaan best naar het toilet aan de 
schoolparking in Laar nummer 3. 

Bereikbaarheid: 
 
GPS ingeven: Laar 3, Geel voor schoolparking of Amandus De Vosstraat voor parking achter tent 

 
Extra informatie 
Er is een nieuw parcours van 4 km. 
Rode Kruis staat met hulppost aan de Sint-Dimpnakerk op het Sint-Dimpnaplein. 
Dit is editie 7 van de G-wielerkoers op Sint-Dimpna in Geel. 
Om 19u start de avondkoers: Grote Prijs Verzekeringen Vercammen editie 37 op hetzelfde 
parcours. 

 
 

 


