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Twee jaar na elkaar wierpen er gevestigde waarden de handdoek en
stelden ze hun wedstrijd uit…wij niet…wij gingen steeds door.
In volle pandemietijd, op 10 maand tijd twee UCI 1.2 wedstrijden geven
is durven, al zeggen we het zelf.
Of deze uitdaging nog niet genoeg was, namen we na ons rapport van
de UCI zelfs de beslissing om nog een stapje hoger te gaan en hier staan
we dan.
Een comité van slechts 7 bestuursleden is er in geslaagd om tussen de
grote op de internationale kalender te staan en ervoor te zorgen dat we
onze gemeente steeds meer op de wielerkaart zetten.
Wij zijn dan ook benieuwd wat dit nieuwe gaat brengen en wie er na
twee jaar Lorena Wiebes op de erelijst gaat terechtkomen
Twee prikken en een booster verder hopen we dat we eindelijk iedereen
eens in normale omstandigheden kunnen ontvangen en ten volle
kunnen laten genieten van een sportieve namiddag
Op 7 mei 2022 verwelkomen wij alle wielerliefhebbers, groot en klein in
onze prachtige gemeente. De aankomst vindt plaats in de
Oostakkerstraat maar ook op het mooie Dorp zal je kunnen genieten van
de wedstrijd in de plaatselijke kroegen.
Door de ontegensprekelijke steun van ons gemeentebestuur, de vele
sponsors, mijn bestuur en losse medewerkers kunnen we u een
namiddag sportieve hoogstand en amusement bieden.
Het huiswerk is gedaan, nu is het aan jullie! Tot dan!
Scheire Christophe
Voorzitter wielercomité
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aankomst
de aankomst
rechtsaf
rechtsaf
rijdenrijden
aan het
aanKruispunt
het Kruispunt
Hoogstraat
Hoogstraat
- Trompstraat
- Trompstraat
en via
ende
viaHoekstraat
de Hoekstraat
worden
worden
afgeleid
afgeleid
en en
kunnen
kunnen
daar naar
daar de
naar
aankomstlijn.
de aankomstlijn.

Artikel
Artikel
16: Medische
16: Medische
assistentie
assistentie

De wedstrijd
De wedstrijd
zal worden
zal worden
gevolgd
gevolgd
door door
een ziekenwagen
een ziekenwagen
van MEDPR
van MEDPR
EventEvent
+ een+ dokter
een dokter
in een
in aparte
een aparte
volwagen.
volwagen.
De dokter
De dokter
is Carmeliet
is Carmeliet
Tom en
Tom
professor
en professor
De Backer
De Backer
Toon.Toon.
IndienIndien
overbrenging
overbrenging
naar een
naarziekenhuis
een ziekenhuis
tijdens
tijdens
of naof
dena
wedstrijd
de wedstrijd
zou nodig
zou nodig
zijn zal
zijnde
zaldienst
de dienst
100 hiervoor
100 hiervoor
instaan.
instaan.

an te vragen via fruyth1962@gmail.com tot 1 mei 2021)
rantwoordelijke pers: Fruyt Hans +32475843142 fruyth1962@gmail.com
Artikel
17: Perscentrum
de wedstrijd
bevindt
het perscentrum zich in de lokalen van sportcomplex De Cirkel. Dit sluit om 19 uur.
Ten behoeve
van de
aanwezige persmensen zal er een lokaal voorzien zijn voor de wedstrijd in Sportcomplex De Cirkel Pijpoelstraat 18
Artikel 17:
Perscentrum
Schellebelle,
alle fotografen
en perspersmensen
zullen zich hier
aanbieden
het afhalen
van
accreditatiebadge
en hesje
Ten behoeve
van de aanwezige
zal er
een lokaalvoor
voorzien
zijn voor
dehun
wedstrijd
in Sportcomplex
De Cirkel Pijpoelstraat 18

tikel 18:
(AanParcours
te vragen viaalle
fruyth1962@gmail.com
tot zich
1 meihier
2021)
Schellebelle,
fotografen en pers zullen
aanbieden voor het afhalen van hun accreditatiebadge en hesje

Verantwoordelijke
Fruyt Hans +32475843142
fruyth1962@gmail.com
(Aan te vragenpers:
via fruyth1962@gmail.com
tot 1 mei
2021)
Verantwoordelijke pers: Fruyt Hans +32475843142 fruyth1962@gmail.com
wedstrijd
over een
parcours
van 136.4
5 ronden
21.6
km om
en 19
4 ronden
Naloopt
de wedstrijd
bevindt
het perscentrum
zich km,
in de verdeeld
lokalen vanover
sportcomplex
Devan
Cirkel.
Dit sluit
uur.
parcours isNa
gedetailleerd
terughet
teperscentrum
vinden opzich
de in
website
www.dewielkeszuigers.be
de wedstrijd bevindt
de lokalen
van sportcomplex De Cirkel. Dit sluit om 19 uur.

Artikel 18: Parcours
Artikel 18: Parcours

van 7.1 km.

wedstrijd loopt over een parcours van 136.4 km, verdeeld over 5 ronden van 21.6 km en 4 ronden van 7.1 km.
art en De
profiel
van
de laatste
3tekm
van
dewebsite
wedstrijd:
Dit
parcours
is gedetailleerd
terug
vinden
de
www.dewielkeszuigers.be
De wedstrijd
loopt over een
parcours
van op
136.4
km, verdeeld
over 5 ronden van 21.6 km en 4 ronden van 7.1 km.
Dit parcours is gedetailleerd terug te vinden op de website www.dewielkeszuigers.be

Kaart en profiel van de laatste 3 km van de wedstrijd:
Kaart en profiel van de laatste 3 km van de wedstrijd:

Artikel
Artikel
1: Organization
1: Organization

GrandGrand
Prix Eco-struct
Prix Eco-struct
– Thompson
– Thompson
- Security
- Security
Tools Tools
is organized
is organized
by Wielercomité
by Wielercomité
De Wielkeszuigers
De Wielkeszuigers
vzw, based
vzw, based
in Schellebelle,
in Schellebelle,
Kloosterland
Kloosterland
48 and
48under
and under
the regulations
the regulations
of theof
UCI.
the UCI.
The race
The is
race
to be
is to
held
be on
held
saterdag
on saterdag
7 may7 2022.
may 2022.

Artikel
Artikel
2: Type
2: Type
of event
of event

The event
The event
is a class
is a class
1.1 UCI
1.1Women
UCI Women
Elite race.
Elite race.
In conformity
In conformity
with the
with
UCI
therules,
UCI rules,
pointspoints
are awarded
are awarded
as follows:
as follows:
1ste 1ste125 125 6de
2de 2de 85 85 7ste
3de 3de 70 70 8ste
4de 4de 60 60 9de
5de 5de 50 50 10de

6de 40
7ste 35
8ste 30
9de 25
10de20

4011de
3512de
3013de
2514de
2015de

11de15
12de10
13de 5
14de 5
15de 5

1516de
1017de
5 18de
5 19de
5 20ste

16de 3
17de 3
18de 3
19de 3
20ste 3

321ste
322ste
323ste
324ste
325ste

21ste3
22ste3
23ste3
24ste3
25ste3

3
3
3
3
3

Artikel
Artikel
3: Participation
3: Participation

According
According
to article
to article
2.1.005
2.1.005
of theofUCI-regulations
the UCI-regulations
the following
the following
categories
categories
are allowed
are allowed
to participate:
to participate:
UCI UCI
women
women
continental
continental
teamsteams
- national
- national
teamsteams
- regional
- regional
and clubteams
and clubteams
.
.
The minimum
The minimum
number
number
of riders
of riders
per teams
per teams
is 5, the
is 5,
maximum
the maximum
number
number
is 6 asisper
6 as
article
per article
2.2.0003bis
2.2.0003bis
of the of
UCI
theregulations.
UCI regulations.

Artikel
Artikel
4: Race
4: Race
headquarters
headquarters

Saturday
Saturday
8 may8 2021
may 2021
- The- race
The headquarters
race headquarters
is on is
7 may
on 72022
may 2022
from 8from
hours
8 hours
to 19 hours
to 19 hours
in Sportcomplex
in Sportcomplex
De Cirkel
De Cirkel
Pijpoelstraat
Pijpoelstraat
18 Schellebelle
18 Schellebelle
- Team
- Team
representatives
representatives
are requested
are requested
to confirm
to confirm
their starters
their starters
and collect
and collect
their race
theirnumbers
race numbers
at the at
race
theheadquarters
race headquarters
from 8h45
from to
8h45 to
9h45 9h45
on 7/05/2022
on 7/05/2022
.
.

- The- team
The team
managers
managers
meeting,
meeting,
organized
organized
in accordance
in accordance
with article
with article
1.2.087
1.2.087
of the of
UCI
theregulations,
UCI regulations,
in the in
presence
the presence
of the of
Members
the Members
of theofCommissaries
the Commissaries
Panel,Panel,
is scheduled
is scheduled
for 10h
forat10h
caféatPiranha
café Piranha
Dorp 17
Dorp
9260
17 Schellebelle.
9260 Schellebelle.

Artikel
Artikel
5: Radio-Tour
5: Radio-Tour

The race
The information
race information
will bewill
broadcast
be broadcast
on theon
frequency:
the frequency:
164.63125
164.63125
Mhz. Mhz.

Artikel
Artikel
6: Neutral
6: Neutral
technical
technical
support
support

The technical
The technical
support
support
service
service
is taken
is taken
care of
care
by means
of by means
of 2 cars
of 2+cars
1 moto
+ 1 moto

Artikel
Artikel
7: Race
7: Race
jury jury

LAMBERT
LAMBERT
Philippe:
Philippe:
Jury President
Jury President
REMUE
REMUE
Stefaan:
Stefaan:
Juge Juge
d'arrivé
d'arrivé
DOBBELAERE
DOBBELAERE
Guy: Com.2
Guy: Com.2
APERS
APERS
Filip: Com.3
Filip: Com.3
PIETERS
PIETERS
Eddy:Eddy:
Com.4
Com.4
VANHOUTE
VANHOUTE
Sabine:
Sabine:
Operator
Operator
Mylaps
Mylaps
& results
& results
OTTOEY
OTTOEY
Steve:Steve:
Com.Com.
Moto Moto
SMETSMET
BennyBenny
Pilot moto
Pilot moto
Suzuki
Suzuki
1
1
WEYMEERSCH
WEYMEERSCH
Jan: Technical
Jan: Technical
commissaire
commissaire
VANSTEEN
VANSTEEN
Freddy:
Freddy:
Race Race
administration
administration
DONIE
DONIE
Freddy:
Freddy:
Foto-finish
Foto-finish
VAN IMPE
VAN IMPE
Vincent:
Vincent:
Informant
Informant
moto moto
RASSCHAERT
RASSCHAERT
Herwig:
Herwig:
Telecom
Telecom
TeamTeam
Jurycar
Jurycar
WEYMEERSCH
WEYMEERSCH
Jan: Speaker
Jan: Speaker
radio radio
tour tour

Artikel
Artikel
8: Tabel
8: Tabel
of prices
of prices

The prices
The prices
awarded
awarded
for theforfinish
the finish
placesplaces
are: are:
1ste
2de
3de
4de
5de

1ste € 560€ 560
6de
de
2 € 485€ 485
7ste
3de € 400€ 400
8ste
4de € 250€ 250
9de
de
5 € 220€ 220
10de

6de € 205€ 205
11de
7ste€ 195€ 195
12de
8ste € 175€ 175
13de
9de € 160€ 160
14de
de
10 € 90 € 9015de

11de€ 90
12de€ 90
13de€ 90
14de€ 90
15de€ 90

€ 9016de
€ 9017de
€ 9018de
€ 9019de
€ 9020ste

16de€ 90
17de€ 90
18de€ 90
19de€ 90
20ste€ 90

€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90

Alle prices
Alle prices
will bewill
paid
be through
paid through
the Belgian
the Belgian
Cycling.
Cycling.

Artikel
Artikel
9: Anti-doping
9: Anti-doping
teststests

The UCI
Theantidoping
UCI antidoping
regulations
regulations
are entirely
are entirely
applicable
applicable
to thetoevent.
the event.
Moreover,
Moreover,
and inand
conformity
in conformity
with the
withlaw
theoflaw
theofNADO-Flemish,
the NADO-Flemish,
the the
Belgian
Belgian
and Flemish
and Flemish
antidoping
antidoping
legislation
legislation
is applicable
is applicable
in addition
in addition
to thetoUCI
theantidoping
UCI antidoping
regulations.
regulations.
The anti-doping
The anti-doping
test will
testtake
will place
take place
in in the
in inbuildings
the buildings
of café
of Piranha
café Piranha
Dorp Dorp
17 9260
17 9260
Schellebelle
Schellebelle

Artikel
Artikel
10: Official
10: Official
ceremony
ceremony

The winner,
The winner,
the second
the second
and the
andthird
the rider
third of
rider
theofrace
the must
race must
present
present
themselves
themselves
at theatpodium
the podium
for theforofficial
the official
awardaward
ceremony.
ceremony.

Artikel
Artikel
11: Penalties
11: Penalties

The UCI
Thepenalty
UCI penalty
scale scale
is theisonly
theone
onlyapplicable.
one applicable.

Artikel
Artikel
12: Environment
12: Environment

RidersRiders
and followers
and followers
must must
show show
respect
respect
for theforenvironment
the environment
in all circumstances.
in all circumstances.
The disposal
The disposal
of rubbish,
of rubbish,
drinking
drinking
cans and
cansother
and other
objects
objects
is notisallowed
not allowed
in theinopen
the open
air. air.
ThereThere
is a disposable
is a disposable
zone zone
on theonlocal
the track
local track
in theinPijpoelstraat
the Pijpoelstraat
Schellebelle
Schellebelle
marked
marked
with signs.
with signs.

Artikel
Artikel
13: Time
13: Time
limitlimit

Any rider
Any finishing
rider finishing
in a time
in a exceeding
time exceeding
that ofthat
theofwinner
the winner
by more
by more
than 8%
thanshall
8% not
shallbenot
ranked.
be ranked.
The time
The limit
timemay,
limit may,
in exceptional
in exceptional
circumstances,
circumstances,
be increased
be increased
by thebyrace
the jury
raceinjury
agreement
in agreement
with the
withorganizer.
the organizer.

Artikel
Artikel
14: Changing
14: Changing
rooms
rooms

According
According
to thetolatest
the latest
new COVID-19
new COVID-19
guidelines
guidelines
of theofUCI,
the changing
UCI, changing
roomsrooms
should
should
not benot
made
be made
available.
available.

Artikel
Artikel
15: Start
15: Start
and and
finish
finish

The starting
The starting
position
position
of theofriders
the riders
take place
take place
in Oostakkerstraat.
in Oostakkerstraat.
Just before
Just before
the start
the the
startriders
the riders
take place
take place
in Oostakkerstraat
in Oostakkerstraat
A corridor
A corridor
will bewill
installed
be installed
so that
soriders
that riders
are able
are to
able
take
to place
take place
at theatback
the of
back
theof the
peloton
peloton
. The.riders
The riders
shall be
shall
ready
be ready
to start
to at
start
14:30
at 14:30
hours.hours.
The team
The team
leaders
leaders
will present
will present
their team
their team
cars in
cars
theinstreet.
the street.
See map
See for
map
more
for more
info info
At theAtend
theofend
theofrace,
the race,
a deviation
a deviation
is provided
is provided
to all team
to all team
vehicles
vehicles
without
without
valid accreditation
valid accreditation
"A": they
"A": shall
they 500m
shall 500m
beforebefore
the finish
the finish
line line
EnterEnter
Hoogstraat/Trompstraat
Hoogstraat/Trompstraat
to thetoright
the side
righten
side
at en
Hoekstraat
at Hoekstraat
are diverted
are diverted
to thetofinish
the finish
line. line.

Artikel
Artikel
16: Medical
16: Medical
assistance
assistance

The race
The will
racebewill
followed
be followed
by anby
ambulance
an ambulance
+ a doctor‘s
+ a doctor‘s
car. The
car.name
The name
of theofdoctor
the doctor
is Professor
is Professor
Toon Toon
De Backer
De Backer
en doctor
en doctor
Carmeliet
Carmeliet
Tom Tom
If transfer
If transfer
to a hospital
to a hospital
duringduring
or after
or the
afterrace
the would
race would
be required.
be required.

rtikel 17: Press center

r members of the press a room is available at the Sportcomplex De Cirkel Pijpoelstraat Schellebelle 400 meter behind the finis
urnalists en photographers can collect an accreditationbadge and -vest in the library. Untill the 1th of may accreditation can be
nding an e-mail to pressofficer Hans Fruyt (fruyth1962@gmail.com). The mobile number of the pressofficer is +32475843142.
ce the pressroom will close at 7 p.m.
Artikel
Press
center
Artikel
17:17:
Press
center

members
of the
press
a room
is available
at the
Sportcomplex
Cirkel
Pijpoelstraat
Schellebelle
400
meter
behind
finishline.
ForFor
members
of the
press
a room
is available
at the
Sportcomplex
DeDe
Cirkel
Pijpoelstraat
Schellebelle
400
meter
behind
thethe
finishline.
rtikel 18:
Parcours

Journalists
en
photographers
can
collect
accreditationbadge
and
-vest
in the
may
accreditation
can
asked
Journalists
photographers
collect
an an
accreditationbadge
-vest
inand
the
library.
thethe
1th1th
of of
may
accreditation
can
bebe
asked
byby
e race runs
on a en
course
of 136.4can
km,
divided
over
5 laps of and
21.6
km
4 library.
lapsUntill
ofUntill
7.1
km.
sending
e-mail
to pressofficer
Hans
Fruyt
(fruyth1962@gmail.com).
The
mobile
number
pressofficer
+32475843142.
After
the
sending
an an
e-mail
to pressofficer
Hans
Fruyt
(fruyth1962@gmail.com).
The
mobile
number
of of
thethe
pressofficer
is is
+32475843142.
After
the
is course
detailed
can bewillfound
on the
website www.dewielkeszuigers.be
race
pressroom
will
close
7 p.m.
race
thethe
pressroom
close
at 7atp.m.

ap &

Artikel
Parcours
Artikel
18:18:
Parcours

race
runs
a course
of 136.4
divided
over
5 laps
of 21.6
and
4 laps
km.
TheThe
race
runs
on on
a course
of 136.4
km,km,
divided
over
5 laps
of 21.6
kmkm
and
4 laps
of of
7.17.1
km.
This
course
detailed
can
be
found
on
the
website
www.dewielkeszuigers.be
This
course
detailed
can
be
found
on
the
website
www.dewielkeszuigers.be
profile of the last 3 km of the race:

Map & profile of the last 3 km of the race:
Map & profile of the last 3 km of the race:

Naam:
Gemeente:
Organisatie:
Datum:
Categorie:
Afstand:
Prijzen:
Inschrijvingen:
Permanentie :
Briefing:
Kleedkamers:
Parking:
Start:
Aankomst:
Dropzone:
Afleiding volgers:

Fotofinish:
Huldiging:
Opmaak uitslag:
Radiotour:
Neutrale wagens:
Medische assistentie:
Medische controle:
Koersdirecteur
Persaccreditaties:

Grote Prijs Eco-struct – Thompson - Security Tools Ereprijs Slagerij Gunther & Wendy
Wichelen Oost-Vlaanderen
Wielercomité De Wielkeszuigers VZW
Zaterdag 7 mei 2022
Women Elite 1.1 UCI
136.4 km verdeeld over 5 ronden van 21.6 km en 4 ronden van 7.1 km
Zie UCI-reglement; uitbetaling via Belgian Cycling
Sportcomplex De Cirkel Pijpoelstraat 18 Schellebelle van 8u45 tot 9u45
Sportcomplex De Cirkel Pijpoelstraat 18 Schellebelle Wichelen van 8 uur tot 19 uur
10u café Piranha Dorp 17 9260 Schellebelle
Volgens de laatste nieuwe COVID-19 richtlijnen van de UCI mogen er geen kleedkamers ter
beschikking gesteld worden.
P1: Afgevaardigden Belgian Cycling parking Sportcomplex De Cirkel
P2: Ploegen – grasplein Lindenlaan Schellebelle
P3: Pers parking Sportcomplex De Cirkel
Oostakkerstraat Schellebelle
Oostakkerstraat Schellebelle
Pijpoelstraat Schellebelle
Kruispunt Hoogstraat - Trompstraat – via Hoekstraat naar de aankomstlijn

Rugnummers + kaderplaatjes
1-2-3 op het podium aan de aankomstlijn
Sportcomplex De Cirkel
164. 63125 Mhz ( Radio Tour 1 )
NHT - Vision
Med PR + dokter in wedstrijd
Vaste post; Sportcomplex De Cirkel
Café Piranha Dorp 17 9260 Schellebelle
Nico Vekeman +32495339890-info@dewielkeszuigers.be
FRUYT Hans - +32475843142 fruyth1962@gmail.com

Name:
City:
Organisation:
Date:
Category:
Distance:
Price Money:
Registrations:
Permanence:
Meeting:
Dressing Rooms:
Parking:
Start:
Finish:
Dropzone:

Deviation:
Photofinish:
Ceremony:
Results:
Radiotour:
Neutral Service:
Medical Assistance:
Anti Doping:
Race Director:
Press accreditation:

Great Prize Eco-struct – Security Tools - Thompson Ereprijs Slagerij Gunther & Wendy
WICHELEN Oost-Vlaanderen
Wielercomité De Wielkeszuigers VZW
Saterday 07/05/2022
Women Elite 1.1 UCI
136.4km – 5 laps of 21.6 km and 4 laps of 7.1km
See UCI-rules; payment via Beglian Cycling
Sportcomplex De Cirkel Pijpoelstraat 18 Schellebelle van 8u45 tot 9u45
Sportcomplex De Cirkel Pijpoelstraat 18 Schellebelle van 8u tot 19u
10u café Piranha Dorp 17 9260 Schellebelle
According to the latest new COVID-19 guidelines of the UCI, changing rooms should not be made
available.
P1: Officials Belgian Cycling/ UCI Sportcomplex De Cirkel
P2: Teams parking – grass square Lindenlaan Schellebelle
P3: Press – Sportcomplex De Cirkel
Oostakkerstraat
Oostakkerstraat
Pijpoelstraat Schellebelle

Crossroads Hoogstraat – Trompstraat - Hoekstraat 500m before the finish line
Backnumbers + frame plate
1-2-3 on the podium on the finish line
Sportcomplex De Cirkel
164.63125 Mhz ( Radio Tour 1 )
NHT - Vision
Med Pr + doctor in the race
Medical Assistance post; Sportcomplex De Cirkel
Café De Piranha Dorp 17 Schellebelle
Nico Vekeman +32495339890 info@dewielkeszuigers.be
FRUYT Hans - +32475843142 fruyth1962@gmail.com

Nom:
Lieu:
Organistion:
Date:
Category:
Distance:
Prix:
Registrations:
Permanence :
Briefing:
Douches:
Parking:
Départ:
Arrivée:
Dropzone :
Dérivation:

Photo-finish:
Céremonie:
Résultates:
Radiotour:
Service neutrale:
Assistence medical:

Grand Prix Eco-struct – Security Tools - Thompson Ereprijs Slagerij Gunther & Wendy
WICHELEN Oost-Vlaanderen
Wielercomité De Wielkeszuigers VZW
Samedi 07/05/ 2022
Women Elite 1.1 UCI
136.4 km - distribué 4 tours de 21.6 km et 4 tours de 7.1 km
Voir UCI-réglement; prix via Beglian Cycling
Sportcomplex De Cirkel Pijpoelstraat Schellebelle van 8u45 uur tot 9u45
Sportcomplex De Cirkel Pijpoelstraat Schellebelle van 8 uur tot 19 uur
10 u café Piranha Dorp 17 9260 Schellebelle
Selon les dernières nouvelles directives COVID-19 de l'UCI, les vestiaires ne doivent pas être mis à
disposition
P1: Offciels Belgian Cycling/ UCI Sportcomplex De Cirkel
P2: Equipe – carré d’herbe Lindenlaan Schellebelle
P3: Presse – Sportcomplex De Cirkel
Oostakkerstraat
Oostakkerstraat
Pijpoelstraat
à 500m avant l’arrivéé croisement Hoogstraat – Trompstraat

Nummeros + plaques de cadre
1-2-3 dans le scéné sur l’arrivée
Sportcomplex De Cirkel
164.63125 Mhz ( Radio Tour 1 )
NHT - Vision
Med PR + docteur dans la course
Sportcomplex De Cirkel
Anti dopage:
Cafe Piranha Dorp 17 9260 Schellebelle
Directeur de course:
Nico Vekeman +32495339890 info@dewielkeszuigers.be
Accréditation de la presse: FRUYT Hans - +32475843142 fruyth1962@gmail.com

PPO, Pijpoelstraat Wichelen

Komende richting Gent, afrit Aalst – richting Dendermonde
Coming direction Ghent, exit Aalst – direction Dendermonde
Komende richting Brussel, afrit Aalst – richting Dendermonde
Coming direction Brussels, exit Aalst – direction Dendermonde
Komende richting Antwerpen, afrit Lokeren – N47 volgen via
Overmere en Uitbergen naar Schellebelle
Coming direction Antwerp, exit Lokeren - follow the N47 via
Overmere and Uitbergen to Schellebelle

Start

Vertrek: Oostakkerstraat, geneutraliseerde start tot aan het
opdraaien van de N416 te Wetteren

Grote ronde : Pijpoelstraat
Kleine ronde : PIjpoelstraat

Drop zone
Pijpoelstraat

Km 136.4.

Oostakkerstraat
B-9260 Wichelen

Wichelen 7 mei 2022
Wichelen 7 mei 2022
10km

10km

Grote Prijs Eco-struct
Grote Prijs Eco-struct

20km

Cat: UCI 1. 1DAMES ELITE
Cat: UCI 1. 1DAMES ELITE
Organisatie: Wielercomité De Wielkeszuigers VZW WBV vergunning 72012008
Adres: Kloosterland
48 9260
Wichelen
Organisatie:
Wielercomité
De Wielkeszuigers
VZW WBV vergunning 72012008
Start:Kloosterland
Oostakkerstraat
Adres:
48 9260 Wichelen
Afstand:
136.4 km verdeeld over 5 ronden van 21.6 km en 4 ronden van 7.1 km
Start:
Oostakkerstraat
Prijzen:
volgens
barema
1.15Dames
Afstand: 136.4 kmUCI
verdeeld
over
ronden van 21.6 km en 4 ronden van 7.1 km
Deelnemers:
25
ploegen
(max
rensters, min 4 rensters) - UCI Women’s WorldTeams - UCI women’s
Prijzen: volgens UCI barema 1.16Dames
teams6 -rensters,
National min
teams
- Regional- UCI
and Women’s
club teamsWorldTeams - UCI women’s
Deelnemers: 25continental
ploegen (max
4 rensters)
Contact: info@dewielkeszuigers.be – christophe@dewielkeszuigers.be
continental teams - National teams - Regional and club teams
Contact: info@dewielkeszuigers.be – christophe@dewielkeszuigers.be

20km

30km

30km

160km

160km

170km

170km

Wegwijzer - Itinéraire
Km
+

km
-

stad/ville/city

Wichelen

Officieuze start - Départ Fictif

38
km/h

40
km/h

42
km/h

136.4 14:30 14:30 14:30

Oostakkerstraat
Hoekstraat
Pijpoelstraat

Dropzone

Spoorwegstraat

verkeersgeleider

Stationsstraat
Ertbrugstraat
Wetteren

Rijckerstraat
14:35 14:35 14:35

N416
Officiële start! – Départ Réel!
Wegvoeringstraat
Scheldedreef
Scheldekaai
Aard
Zuiderdijk
Koningin Astridlaan
Nieuwe Brug
Kapellendries
Kalkensteenweg
Laarne/Kalken

Provinciebaan
Vaartstraat
Kalkendorp
Vromondstraat
Gaverstraat

Berlare/Overmere

Baron Tibbautstraat
Kruisstraat
Broekstraat
Koningstraat
Molenstraat
Veerstraat

Wichelen

Ten Brugsken
Dendermondesteenweg
Bruinbekstraat

21.6

1ste doortocht aankomstlijn

114.8

43.2

2de doortocht aankomstlijn

93.2

64.8

3de doortocht aankomstlijn

71.6

86.4

4de doortocht aankomstlijn

50

108

5de doortocht aankomstlijn
Wichelen

28.4

Oostakkerstraat
Hoekstraat
Pijpoelstraat
Spoorwegstraat

Dropzone
verkeersgeleider

Stationsstraat
Ertbrugstraat
Wetteren

Rijckerstraat
N416
Lege Weg
Jabekestraat

Wichelen

Lageweg
Wettersestraat
Dorp
Hoogstraat
Dendermondesteenweg
Bruinbekestraat
Oostakkerstraat

115.1

6de doortocht aankomstlijn

21.3

122.2

7de doortocht aankomstlijn

14.2

129.3

8ste doortocht aankomstlijn

7.1

136.4

AANKOMST

0.0

Centraal oproepnummer:
Wachtdienst huisarts

+32 (0)9 369 09 66

Nuttige telefoonnummers:
Dienst 100 / Brandweer

112 (via gsm)

Lokale Politie Wetteren

+32 (0)9 369 00 25

Federale Politie

Ziekenhuizen dichtbij het parcours

DENDERMONDE

AZ St-Blasius
Kroonveldlaan 50
+32 (0)52 25 20 11

GENT
Universitair ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185
+32 (0)9 332 21 11
WETTEREN
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
Wegvoeringstraat 73
+32 (0)9 368 82 11
AALST
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
Merestraat 80
+32 (0)53 76 41 11
Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis
Moortselbaan 164
+32 (0)53 72 41 11

101

HELP ONS…
…om de Grote Prijs Eco-Struct, Dames Elite 1.1 een net
imago te bezorgen.
Langs het parcours durft er nogal eens wat afval te
worden achtergelaten.
We durven er bij de renners, de ploegomkadering en het
publiek op aandringen om geen zwerfvuil achter
te laten zodanig dat de start en aankomst zone en ons
parcours niet uitgroeien tot een sluikstort.
De organisatoren hebben aan de gemeente de vraag
gesteld om te willen voorzien in de nodige recipiënten om
uw afval op een passende manier in achter te laten.
Mogen wij op ieders medewerking rekenen om van deze
voorzieningen ook gebruik te maken, dit ook ten goede
van het imago van onze wielersport?
Alvast onze dank ervoor!

TAXIBEDRIJF
REGIO GROOT-WETTEREN

RECYCLAGECENTRUM
Eegene 3
BETONCENTRALE
9200 Oudegem
GRONDWERKEN
Tel.: 052 55 42 68
CONTAINERS
Gsm: 0495 57 68 62
www.lammensrecycling.be
AFBRAAK

Luchthavenvervoer
Personenvervoer - privé & zakelijk
GSM: +32 468 300 266
E-mail: pierre.demey@ti-drive.be

verzekeringskantoor
Jan Broeckaertlaan 50 9230 WETTEREN
www.verzekeringendonners.be

SLIM
MET
ENERGIE
powerEd by Vanmatech

www.vanmatech.be • +32 497 43 33 97

ZONNEPANELEN

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

THUISBATTERIJ

LAADPALEN

VERLICHTING

