WIELERWEDSTRIJD
Reglement
Beste wielerliefhebbers,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Buurtschap Neervenweg een wielerwedstrijd voor
wielertoeristen.
Dit jaar organiseren we reeds voor de 33 ste maal de grote prijs “ LUDO BEVERS “en dit op
vrijdag 8 juli.
Er wordt een apart klassement opgemaakt voor de + 50-jarigen, + 40-jarigen, de dames en
de -40-jarigen.
Zij betwisten de wedstrijd samen, met een apart vertrek.
De + 40 ers en +50 ers rijden 8 ronden, ca. 40 km.
De dames rijden 4 ronden, ca. 20 km.
De - 40 ers rijden 10 ronden, ca. 50 km.
Let op :
• De wedstrijd is enkel voorbehouden voor wielertoeristen van de gemeente Wuustwezel,
zowel voor hardrijders als mensen die willen meerijden voor de fun.
• Wielertoeristen van buiten de gemeente maar aangesloten bij een Wuustwezelse club
mogen wel deelnemen op vertoon van hun lidkaart.
• Renners met een koersvergunning mogen niet deelnemen.
• Een valhelm is verplicht.
• De renners moeten zelf veiligheidsspelden meebrengen om hun rugnummer te bevestigen.
• Men mag geen vergunning hebben als renner.
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Omdat het een kermiskoers moet blijven, bestaat de prijzenpot uit streekprodukten en of
drankbonnetjes
Elke ronde is er een premie voorzien van 5 euro aan de aankomstlijn.
WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONGEVALLEN.
Technische gegevens :
• Inschrijving vooraf bij Ben Verhoeven, Marc Gagelmans of Peter Vermeiren, geeft recht op
een gratis trappist na de wedstrijd of een glas cava/wijn voor de dames.
• Inschrijving ter plaatse in de feesttent, gelegen aan de Neervenweg 108 en vanaf 17.00 en

ten laatste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
• Inschrijvingsgeld : € 10,00
• Vertrek + 40 en + 50-jarigen 18u30 uur, dames 18u31, - 40-jarigen 20u00.
• Prijsuitreiking in de feesttent.
• Vertrek en aankomst aan de feesttent Neervenweg 108.
• Omloop : Neervenweg, Brechtseweg, Molenakkerweg, Bareelstraat, Marsweg en terug
Neervenweg.
• Na de wielerwedstrijd start onze 41 ste Neervenkermis
• Wij hopen op onze 33ste grote prijs “ LUDO BEVERS “ zoveel mogelijk wielertoeristen
van onze Wuustwezelse clubs te mogen begroeten, en wensen u veel wielergenot

