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PROGRAMMA 
13u00 omloop vrij 

 DEEL 1 DEEL 2 

Liefhebbers Dames 3000 m 
(10 R + 250 m) 

5000 m 
(18 R + 50 m) 

Liefhebbers Heren 3000 m 
(10 R + 250 m) 

5000 m 
(18 R + 50 m) 

Miniemen  Meisjes 2 ronden 4 ronden 
Miniemen  Jongens 2 ronden 4 ronden 

Pupillen Meisjes 3 ronden 6 ronden 
Pupillen Jongens 3 ronden 6 ronden 
Cadetten Meisjes 10 ronden 7 ronden 

Cadetten Jongens 10 ronden 7 ronden 
Scholieren Meisjes 15 ronden 8 ronden 

Scholieren Jongens 15 ronden 8 ronden 
Juniors/Seniors Dames 10 ronden 20 ronden 
Juniors/Seniors Heren 10 ronden 20 ronden 

 pauze na deel 1 
omstreeks 16u00 prijsuitreiking 

 
1 ronde = 275 meter 

 

m.m.v.:  - ROCPA - Vlaams Kruis 



REGLEMENT 
 

- Organisatie door K. Modern S.C. Wilrijk 
- Het aantal deelnemers uit België met vergunning bij de landelijke federatie is 

onbeperkt. 
 
Reeksindeling: 

a) Miniemen 1999 - 2000 - 2001 
b) Pupillen 1998 - 1997 
c) Cadetten 1996 - 1995 
d) Scholieren 1994 - 1993 
e) Juniors 1992 - 1991 
f) Seniors 1990 - … 
g) Liefhebbers 1990 - … 

Voor alle renners met vergunning VRB of FBFP. 
 
- De juniores en seniores worden in 1 klassement opgenomen.  Dames en Heren 

apart. 
- Voor de reeksen miniemen, pupillen, cadetten, scholieren en liefhebbers is er 

zowel voor jongens als meisjes een apart klassement. 
- De eerste 5 van het eindklassement uit elke reeks ontvangen prijzengeld. 
- De eerste  van elke reeks ontvangt een trofee. 
- Wijzigingen in het programma zullen gebeuren in overleg tussen koersrechter en 

organisatie. 
- Bij gelijkheid van punten is de laatste wedstrijd doorslaggevend. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

prijzentabel 
plaats 1 2 3 4 5 

Miniemen �   6 �   5 �   4 �   3 �   2 
Pupillen �   8 �   6 �   5 �   4 �   3 

Cadetten � 10 �   8 �   7 �   6 �   5 
Scholieren � 13 � 11 �   9 �   8 �   7 

Juniores+seniores � 16 � 14 � 12 � 11 � 10 
Liefhebbers � 13 � 11 �   9 �   8 �   7 

 
 
• De piste is enkel toegankelijk voor renners en officials. 
• Wij vragen aan de supporters en toeschouwers om plaats te nemen achter de 

afsluiting van de wielerpiste. Hier hebt U een goed overzicht  over de baan en kan 
u over de heuvels van het BMX-terrein de wedstrijden volgen. Hier is ook plaats 
om de clubtenten te plaatsen. 

• Rondom de wielerpiste ligt ook een pad in klinkers van 1 meter breed. 
• De renners kunnen de piste betreden via de  poort van de wielerpiste en zo de 

skateomloop betreden. 



  
Reisweg 
 
Het “Wielercentrum Antwerpen” is gelegen aan de Moerelei te Wilrijk, tegenover ijsschaatsbaan 
Antarctica. 
 
Het “Wielercentrum Antwerpen” is vlot te bereiken langs de A12 (Boomse Steenweg) met als 
oriëntatiepunten de ijsbaan Antarctica en de skipiste Aspen. 
 
Met het openbaar vervoer 
Bus 501 en Bus 1 in de nabijheid 
 
Komende vanuit Boom A12 
A12 tot Atlas Copco 
zijrijbaan richting Antwerpen 
1e lichten onder brug links 
 
Komende vanuit Mortsel E19 
R11 tot kruising N177 
lichten kruisen onder A12 en rechtdoor richting industriezone Terbekehof. 
 
Komende vanuit Nederland:Ring Antwerpen 
R0 richting Gent / Brussel 
afrit 5 , de A12 nemen richting Boom-Wilrijk en onmiddellijk eerste afrit richting Wilrijk volgen 
Vogelzanglaan kruisen en op einde aan T-kruispunt links af richting Boom 
via N177 tot kruispunt met R11 volgen, aan lichten rechts afslaan richting industriezone Terbekehof. 
 
In de praktijk komt het erop neer dat U dezelfde weg volgt zoals de vorige jaren om naar Wilrijk te 
komen: u dient enkel één verkeerslicht verder te rijden en dan rechts af te slaan en de brede baan te 
volgen waardoor U automatisch aan de piste komt. 
 
 
Er is een parking aan de piste. Voor wie van de A12 komt is het één licht vroeger. 


