
    
 

 
Programma en praktische info Kampioenschap voor 
CLUBS te Keerbergen op 29/09/2019: 
 
Parcours : Putsebaan 103, 3140 Keerbergen (of via de Molenstraat) 
 
zaterdag 28/9           
14 u – 15.30 u : training -12 jarigen  
15.30 u – 17.00 u : training +12 jarigen en cruisers 
17.00 u – 17.30 u : training boys 15-16j – junior men – elite men 
17.30 u -18 u : vrije training 
14 u – 16 u : inschrijving  
Recreanten mogen zaterdag niet trainen en kunnen enkel inschrijven op zondag. 
 
Zondag 29/9       
10 – 11u: inschrijving 
10 – 11u15 : training  
11u15 -11u30 : training elite men 
11u30 : begin wedstrijd  
 
Inschrijvingsgeld:  
5/14 jaar : 8 euro – 13 euro (recreanten) 
15 en ouder: 10 euro – 15 euro (recreanten) 
 
Recreanten toegelaten. 
    
Camping: Er zijn 2 terreinen waar kan gekampeerd worden. Camping Molen en 
Camping Molenstraat. 
 
Reserveren via http://www.dennenteam.be/camping/ 
Een bevestiging zal later via e-mail toegestuurd worden obv beschikbaarheid. 
 
1) Camping Molen: terrein tegenover molen : inrit via Molenstraat. 
De camping is geopend vanaf zaterdag 28/9 vanaf 10u 
Kostprijs is 20 euro, met elektriciteit. 
50 plaatsen beschikbaar. Er moet aangesloten worden. 
 
2) Camping Molenstraat : op de straat zelf langs de rechterkant. Opritten dienen 
vrijgehouden te worden. De straat zal verkeersvrij gemaakt worden. 
De camping is geopend vanaf zaterdag 28/09 vanaf 10u 
Kostprijs is 15 euro, zonder elektriciteit. 
 
3) Colruyt : bij uitzondering nog toegankelijk vanaf zaterdag vanaf 20u 
Gratis, laat dus ook geen vuilzakken of ander afval achter aub! 
Er mag vrijdag (helemaal niet) en zaterdag voor 20u NIET op de parking van de Colruyt 
gekampeerd worden!!! Indien dit toch gebeurt, gaat de poort van de Colruyt ’s avonds 
vast en zal je zondag niet naar huis kunnen vertrekken. 
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Je mag niet op het terrein waar de molen op staat staan (recht tegenover BMX camping 
molen). De parking van de sporthal en KLJ is verboden voor caravans / mobilhomes. 
 
Camping commissarissen: 
Camping Molen: terrein tegenover molen : inrit via Molenstraat. 
Achter de sporthal blok 2 mag niet meer gekampeerd worden.  
Gelieve te reserveren bij kim@dennenteam.be 
 
Parking publiek:  
Parking sporthal en Colruyt (200m voorbij ingang sporthal, niet op zaterdag).  
 
Parking commissarissen en pers: 
Parking sporthal : inrit via Putsebaan 103, voor de slagboom naast sporthal blok 1.  
 
Clubtenten: 
Kunnen hun tent plaatsen op het voetbalveld.  
Geen toegang meer met de wagen vanaf 10u00 op zondag. 
Er mag niet op het voetbalveld gereden worden met de auto. 
Er wordt geen parking voorzien 
 
Shops: 
Gelieve aan te melden bij kim@dennenteam.be 
Kostprijs 125 euro 
 
Inkom:  
5 euro 
 
Opwarmzone: 
Fietspad achter sporthal (blok 2) en achter kunstgrasveld.  
 
Toeschouwers: 
Binnen de afsluiting mag er enkel op de eerste bocht gestaan worden. Toeschouwers 
langs de 1ste of 2de lijn staan buiten de afsluiting. Gelieve tussen de afsluiting en uw 
stoelen langs de 2de lijn minstens 2 meter vrij te houden. 
 
Het is strikt verboden om het kunstgrasveld te betreden.  
 
Anti-Doping: 
In het voorkomende geval van dopingcontrole is er een lokaal voorzien achteraan de 
sporthal blok A. Ingang via de grote parking sporthal vooraan rechts. 
 
Contact : 
Benny Schoovaerts, voorzitter, 0476/509694, benny.dennenteam@gmail.com 
Kim Verhoeven, secretaris, 0473/733909, kim@dennenteam.be 
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Campingreglement 
 
 
Je krijgt een plaats toegewezen door onze medewerkers. Door het beperkt aantal 
beschikbare plaatsen moet er aangesloten worden. Wil je samen staan, probeer 
dan aub samen te komen.  
 
Er zijn wc’s beschikbaar op de camping, alsook een toilet in de sporthal blok 2. 
Wildplassen is verboden (denk aan de aangrenzende tuinen van de buurtbewoners) 
In de sporthal blok 2 zijn ook douches aanwezig. 
 
Gelieve aub de omliggende straten rustig te houden, gebruik aub enkel de openbare 
paden. Bewoners van de Vogelzang (straat recht tegenover de ingang naar de sporthal) 
hebben steeds te kampen met fietsende kinderen in hun tuin en door hun 
bloemenperken. Dit kan niet de bedoeling zijn, wij hebben respect voor de 
buurtbewoners. 
Gelieve het terrein van de KLJ niet te betreden.  
 
Verpak alle afval ook in de vuilniszak aub. 
Het is op politiebevel verboden om kampvuren te maken.  
Vanaf 22u is er volledige stilte op de camping. 
 
BMX Dennenteam is niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade en diefstallen op en 
rond de camping. 
 
 


