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Informatiefiche 

BMX Flanders serie  31 maart 2019 
 

Contact 
Naam: Johan Van Saen – Voorzitter 

Gsm: 0496-77.72.87 
Email: vansaenjohan@skynet.be 

 
Adres BMX parcours 

Sport en recreatiepark Blaarmeersen 
Strandlaan 3 
9000 Gent 

  

 BMX Shops 
  Reservatie/info via mail naar vansaenjohan@skynet.be ten laatste voor 22/03/2019 

 
Team tenten 

Enkel de geregistreerde teams kunnen een plaats reserveren. 
Reservatie via mail naar vansaenjohan@skynet.be  ten laatste voor 22/03/2019 
Gelieve naam Team door te geven bij uw reservatie. 
Team plaatsen zijn 6X3m,één parkeerplaats is voorzien per team (zie plan). 
Slechts 1 wagen per team met parkingkaart van de bond Kostprijs: € 20 

 
Easy ups 

Easy ups mogen enkel geplaatst worden op het gras tussen inkom en parcours. 
Geen easy ups binnen afsluiting parcours.(zie plan). 

 
Camping 

Rijders camping: zie plan in bijlage. 
Commissaris camping : zie plan in bijlage. 
Medewerkers camping : zie plan in bijlage 

 
Camping open vanaf zaterdag 30/03/2019 om 10u. 
 
Gelieve de richtlijnen van de medewerkers te volgen. 
Er is geen elektriciteit voorzien. 
Bij aankomst krijgt u een afvalzak gelieve deze te gebruiken en geen afval te laten 
rondslingeren. 
 
Algemene stilte vanaf 22.00 uur voor iedereen uit respect voor de rijders en elkaar! 
 
Kostprijs camping: € 15  per motorhome/caravan(reserveren niet nodig) 
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Parking 

Meewerkende Commissarissen : parking voorzien nabij de ingang van het parcours.(zie plan)  
Rijders en toeschouwers : parkeren  op de parking aan het Wielercentrum Eddy Merckx. Indien 
de parking volzet is, kan u tevens terecht langs de Watersportbaan (zie plan) 
 

Opwarmzone 
Op de asfaltweg na de ingang.(zie plan) 

 
Inschrijvingen 

In het Eddy Merckx gebouw (zie plan). 
Vergunninghouders kunnen op zaterdag en zondag inschrijven 
recreanten enkel op zondag inschrijvingen. 
Zaterdag 30 maart  2019 : 14.00 uur tot 16.00 uur 
Zondag 31 maart 2019 : 10.00 uur tot 11.00 uur                                             
 
- Tot en met 14 j: 8€/rijder 
- 15j en ouder:  10€/rijder 
- Cruiser:  10€/rijder 
- Recreanten tot en met 14 j :                   € 13€/rijder 
- Recreanten 15j en ouder + cruiser :      € 15 /rijder 

 
Tijdschema trainingen op zaterdag 30-03-2019 

Toegang gratis 
Inschrijving : 14u00 – 16u00 (geen recreanten) 
 
Training:  

14u00 - 14u45  training Cruisers 
14u45 - 16u00  training Boys/Girls – 12jaar 
16u00 - 17u15  training Boys/Girls + 12 jaar 
17u15 - 17u45  training boys 15/16, junior men en elite men 
Recreanten mogen niet op zaterdag trainen 

 
Tijdschema wedstrijd op zondag 31-03-2019 

Toegang:  
 Gratis tot en met 12 jaar  

5€ per persoon 12+ met of zonder begeleiderskaart 
   
  Inschrijving : 10u00 – 11u00 iedereen 
 
  Training : 
   10u00 – 11u15 : iedereen, cruisers staan voor te trainen in blok 2 
   11u15 – 11u30 : enkel elite men 
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Wedstrijd : start om 11u30 :  

 
beginnen met blok 1 aansluitend blok 2 en daarna recreanten 

        Blok 1 : boys van 5 tot en met 11 jaar 
      Girls van 5 tot en met 10 jaar 
      Cruisers girls 
      Cruisers 
    Blok 2 : boys van 12 tot en met +19 jaar 
      Girls van 11 tot en met +17 jaar 
      Junior men 
      Elite men 
    Recreanten : alle leeftijden 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

The BMX Stars wensen iedereen  
een succesvolle en sportieve wedstrijd. 

        

    

 



 
                                  


