
26.03.2022
Raid des Fantômes

La-Roche-en-Ardenne
56km

09.04.2022
Gravelride Zoniënwoud

Hoeilaart
45 / 80km

07.05.2022
Epic 200

Maredsous
65 / 100 / 200km

INVITEER JOUW

VRIENDEN
DEEL DIT

Beste,

U bent ingeschreven voor de Gravelride Westmalle op zondag 6 maart 2022. 

Alle informatie over het event is terug te vinden op de website van het
evenement.
Hieronder vatten we de belangrijkste info nog even samen:

COVID SAFE TICKET PLUS = COVID SAFE TICKET
+ MONDMASKERPLICHT IN DE COVID SAFE TICKET PLUS ZONE.

Een covid safe ticket is vereist voor dit evenement. U kunt alle nodige
informatie raadplegen via deze link. Indien u nog geen booster heeft
gekregen, zou de app bij controle alsnog groen moeten kleuren. Geen
paniek indien u nog geen booster ontvangen heeft.

Een mondmaskerplicht geldt in de CSTP zone (binnen in het gebouw)

Bij het binnenkomen van de Covid Safe Ticket Plus zone, waar u uw
startnummer kan afhalen, zal uw pass gescand worden en ontvangt u
al dan niet een Covid Safe Ticket-armband. Deze armband is
VERPLICHT/VEREIST om aan te tonen dat uw ticket gescand werd en
dat uw CST in orde is.

Deze armband is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de
kleedruimtes, alsook om toegang te krijgen tot de kantine en het
secretariaat waar u het stuurbordje kan afhalen.

Respecteer de gekozen afstand.
Wenst u dit te wijzigen? Dat kan via uw Passion For Sports account, ga
naar :

Mijn account

Mijn inschrijvingen

Klik op het oogje om de details te raadplegen en vervolgens op het
potloodje om uw afstand aan te passen.

De tijdslimiet bij de finish zal door de organisatie worden gerespecteerd.
(deze vindt u lager in de briefing)

Startprocedure
De start gebeurt gezamenlijk (massastart) per afstand. De exacte uren per
start staan onderaan de briefing vermeld.

De start en finish bevinden zich aan het voetbalcomplex van KFC Antonia. 
Adres: Bethaniënlei 84, 2980 Sint Antonius Zoersel

De parkingplaatsen zijn beperkt.
We hebben voor de gravelride volgende parkings, gelieve deze te
respecteren. 

Handelslei 167, 2980 Zoersel (parking Administratief Centrum)

Handelslei 199, 2980 Zoersel (parking Aldi Zoersel)

Gratis Westmalle (proever)
Met het bonnetje die u krijgt aan het secretariaat, krijgt u een gratis Westmalle
na de finish, in de kantine. (geen frisdrank of andere)
Er wordt €2,00 waarborg gevraagd voor het glas.
Zorg dat u gepast betaald aangezien aan deze stand geen kassa is.

Bevestig uw stuurbordje met twee colsonbandjes vooraan aan het
stuur. 
Enkel hiermee kunt u ook uw fiets in de bewaakte fietsenstalling zetten.
Daaarna krijgt u ook bandje om uw fiets terug op te halen.

Het parcours is aangeduid met zwarte pijlen op gele borden
Let op het splitsingsbord op het parcours.

Douches zijn niet beschikbaar omwille van de huidige geldende maatregelen.

Kleedruimtes zijn beschikbaar en enkel toegankelijk met een Covid Safe
armband die u bij de CST controle krijgt. 

Respecteer te allen tijde de maatregelen opgelegd door de regering.

Heb je wat voor tijdens de het event?
Contacteer de organisatie via het noodnummer 0478 11 44 97 of bel
rechtstreeks de 112.

Ingeschreven na 28/02?
Betaal contant aan het secretariaat

Covid Safe Ticket Plus Zone/ Startnummer / Start / Finish

Het Covid Safe Ticket Plus is vereist om aan dit event deel te nemen en om uw
startnummer af te halen. Deze zal worden gevraagd en ingescand worden aan de
ingang van de Covid Safe Ticket Plus Zone, waarna u een CST armband krijgt.
Dit betekent dat er naast het Covid Safe ticket ook een mondmaskerplicht geldt bij
het betreden van de zone waar je ticket gecontroleerd wordt, waar je je
startnummer afhaal en waar de start en finish plaatsvindt.
Geen geldig CST = geen startbewijs.

Je Covid Safe Ticket is hetzelfde als je Digital Covid Certificate. Het is een geldige
QR-code in de CovidSafeBE-app die aantoont dat je ofwel minstens twee weken
voor het evenement al volledig bent gevaccineerd, of in het bezit bent van een
herstelcertificaat, of een recente negatieve PCR-test hebt afgelegd, of een
recente negatieve antigeentest (geen zelftest!) hebt afgelegd + het dragen van
een mondmasker.

Planning Gravelride Westmalle

07.00 - 08.50 : Opening wedstrijdsecretariaat en afhaling startnummers.

08.00 : Start Gravelride Westmalle 100km
08.30 : Start Gravelride Westmalle 75km
09.00 : Start Gravelride Westmalle 45km
14.00 : EindeGravelride Westmalle

De tijdslimiet aan de finish is om 14.00.

Tijdslimieten en bevoorradingen

Gravelride Westmalle | 45km
Uitgebreide eindbevoorrading

Finishen kan tot 14u00.

Gravelride Westmalle |75km
Etixx bevoorrading op kilometer 33,9

Uitgebreide eindbevoorrading

Finishen kan tot 14u00.

Gravelride Westmalle | 100km
Etixx bevoorrading op kilometer 58,7

Uitgebreide eindbevorrading

Finishen kan tot 14u00.

Maatregelen Gravelride Westmalle

Het event valt of staat met het respecteren van de huidige maatregelen. Bij
overtreding van deze regel kan de overheid en de gemeente het evenement
stopzetten.

Het Covid Safe Ticket is vereist om te kunnen starten.

Het dragen van het mondmasker is verplicht in de Covid Safe Ticket Plus
zone.

Het dragen van een masker is verplicht voor en na de race. Na de finish,
wannneer u de finishboog overschreden heeft en de Covid Safe Ticket Plus
zone binnenloopt, is het mondmasker verplicht.

Kleedruimtes zijn beschikbaar en enkel toegankelijk met een Covid Safe
armband die bij de CST controle krijgt. 

Gebruik de *.GPX

De parcoursen worden duidelijk aangegeven. De parcoursen worden steeds
gecontroleerd, toch willen wij vragen de gpx bestanden hieronder te downloaden
en mee te nemen:
Het parcours is aangeduid met zwarte pijlen op gele borden
Let op het splitsingsbord op het parcours.

ZIP File GPX

ZIP File Download

CYCLING KALENDER
Bekijk hieronder enkele van onze komende events

Geniet van de Gravel, geniet van de natuur!

Sportieve groeten,
Het Sportevents Team

Onze Partners

https://www.passionforsports.eu/index.php?route=product/product&product_id=582
https://www.passionforsports.eu/index.php?route=product/product&product_id=140
https://www.passionforsports.eu/index.php?route=product/product&product_id=523
https://www.scott-sports.com/be
https://www.etixxsports.com/
https://viewstripo.email/
https://www.facebook.com/Sportevents.be/
https://twitter.com/sporteventsbe
https://www.instagram.com/sporteventsbe/
https://sportevents.be/index.php?route=common/homese&manufacturer_id=12
https://www.passionforsports.eu/index.php?route=common/homesz
https://www.passionforsports.eu/nl-gravelride-westmalle?count=1
https://covidsafe.be/nl/
https://www.passionforsports.eu/image/catalog/sportevents/gpx/Gravelride_Westmalle/Gravelride_Westmalle.zip

