
 

 

Programma en praktische info Flanders BMX series 2 WACHTEBEKE   

Kampioenschap West-Vlaanderen op 27 en 28 april 2019 

Parcours 

BMX – piste Provinciaal Domein Puyenbroeck , Puyenbrug 1A 9185 WACHTEBEKE 

PARKING 2 naast sporthal - zwembad 

Programma 

Zaterdag  

14 u – 15.30 : 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 

14 u – 16 u : inschrijving 

Recreanten mogen zaterdag niet trainen en kunnen enkel inschrijven op zondag. 

 

18.00 u : Eetfestijn 

Ribbetjes of kip à volonté : 17 euro 

 

Kind – 12 j : ribbetjes of kip à, volonté : 11 euro 

                     of frikandellen à volonté : 9 euro  

 

Reserveren gewenst via mail sabine.lippens@telenet.be.  

 

Zondag  

10 – 11 u : inschrijving 

10 – 11.15 u : training blok 1 + blok 2 

11.15 u – 11.30 : training Elite men 

11.30 u : begin wedstrijd, beginnend met blok1 aansluitend blok 2 en daarna recreanten 

 

Inschrijvingsgeld 

 

5/14 jaar: 8 euro – 13 euro recreanten 

15 jaar en ouder: 10 euro – 15 euro recreanten 
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Recreanten toegelaten 

 

 

 

 

 

 
 

Camping + camping commissarissen 

 

Vanaf zaterdag 27 april 2019 om 10.00 uur.  

Vrijdag niet mogelijk. 

Terrein: parking 2 (sporthal) Provinciaal Domein Puyenbroeck 

Kostprijs: 15 euro zonder elektriciteit 

 

Shops 

 

Gelieve te reserveren via brasserie.de.swaene@telenet.be 

 

Inkom 

 

- 12 jaar: gratis 

5 euro, ook voor begeleiders 

 

Opwarmzone 

 

Naast de BMX piste of op parking 

 

Easy-ups 

 

Op de terreinen van het BMX parcours (Door weersomstandigheden kan worden uitgeweken 

naar de parking) 

 

Team - tenten 

Enkel de geregistreerde teams kunnen een plaats reserveren. 

Reserveren via mail naar brasserie.de.swaene@telenet.be ten laatste voor 20/03/2019 

Gelieve uw naam TEAM door te geven bij uw reservatie. 
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Contact 

 

Pascal Maenhout, voorzitter, 0471/388445, brasserie.de.swaene@telenet.be 

Sabine Lippens, penningmeester, 0473/461120, sabine.lippens@telenet.be 

 

 

 
 

 

 

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 samen te komen. 

 

Er zijn wc’s beschikbaar op de site.  

Wildplassen is verboden. 

In de sporthal  zijn ook douches aanwezig. 

 

Verpak alle afval in de vuilniszak. 

Het is op politiebevel verboden om kampvuren te maken. 

Vanaf 22 u is er volledige stilte op de camping. 

 

Top Gear bmx is niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade en diefstallen op en rond de 

camping. 
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