
                                 

       

 

BELGISCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN  

SERVICECLUBS 2009 

  

Beste wielerliefhebber, 

Op zaterdag 10 oktober 2009 organiseert Ronde Tafel Ieper het Belgisch Kampioenschap 
Wielrennen voor Serviceclubs.   

We deden andermaal ons best om er een aantrekkelijke en veilige omloop van te maken door 

de straten van deelgemeente Zillebeke.   

We hebben begrepen dat de interesse groot is en hopen op een talrijke opkomst!    

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 25,00. De wedstrijdgegevens vindt u in bijlage en op onze 
website www.serviceclubs.be/bk . 

Wie meer inlichtingen wenst kan contact opnemen met Alain Vanryckeghem via e-mail 
alain.vanryckeghem@pandora.be of op 0476/92.71.78. 

Sportieve groeten, 

Alain Vanryckeghem                                     Commissie BK Ronde Tafel Ieper 

Bart Feys 

Pascal Verbrugghe 

 WEDSTRIJDGEGEVENS  BK VOOR SERVICECLUBS 

 WANNEER:  Zaterdag 10 oktober 2009 om 15u 

 WAAR: Zillebeke (Ieper) : start en aankomst kantine RW Hollebeke,                                                                   
Werviksestraat 210 

DEELNEMERS:  Voorbehouden aan leden van serviceclubs die geen vergunning hebben                                                                                                                                                                            
als renner bij een UCI aangesloten organisatie. 

http://www.serviceclubs.be/bk
mailto:alain.vanryckeghem@pandora.be


 CATEGORIEËN: A: - 40 jaar 

   B: 40 tot 49 jaar 

   C: 50 tot 59 jaar 

   D: 60 jaar en + 

   E: dames alle leeftijden 

De wedstrijddatum geldt als basis tot het bepalen van de 
leeftijdscategorie.  

Alle categorieën rijden in dezelfde wedstrijd, maar met afzonderlijk 
klassement.  

OMLOOP: 8 ronden van 7,5 km over een licht glooiend parcours. De eerste ronde 
wordt gereden achter de wagen van de koersdirectie. 

 PRIJZEN:  Kampioenentrui voor de winnaars in elke categorie  

Beker en medaille voor de eerste drie van elke categorie. 

 INSCHRIJVEN:  Via onze website www.serviceclubs.be/bk   

tot uiterlijk 7 oktober 2009.  

De inschrijving is echter pas geldig na storting van € 25,00 op rekening 

van Ronde Tafel Ieper. 

BETALING:  € 25,00 per deelnemer, incl. € 5 waarborg voor rugnummer.  

Storten op 930-0082359-70 met vermelding: “BK 2009 – Uw naam”. 

Verzekering inbegrepen. Deze verzekering omvat alleen de wettelijk 

voorziene verplichting ter waarborg voor de Burgerlijke 
Aansprakelijkheid. 

Alleen vooraf ingeschreven deelnemers kunnen na storting van het 

inschrijvingsgeld deelnemen aan de wedstrijd. 

Na storting van het inschrijvingsgeld krijgt u gedetailleerde informatie 

toegestuurd betreffende de omloop en andere praktische regelingen. 

http://www.serviceclubs.be/bk

