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Uitnodiging Flanders BMX Series- Westerlo - 13 oktober 2019 
 

BMX Westel organiseert 13 oktober 2019 een Flanders BMX Series wedstrijd op de BMX–piste 

van Sporta-centrum Tongerlo-Westerlo. Hieronder vindt u alle nodige informatie omtrent 

deze wedstrijd. 

 

Algemene info 
 

Contact: 

Gert Truyts 

Email info@bmxwestel.be  

Website www.bmxwestel.be 

 

Adres BMX-piste: 

Sporta-centrum 

Geneinde 2, 2260 Westerlo (Tongerlo) 

Toegang wedstrijd via Oevelsedreef 

 

Programma 
 

Zaterdag 12 oktober  2019: 

14.00 –15.30 uur: vrije trainingen voor vergunninghouders -12 jaar 

- 15.30 - 17.00 uur: vrije trainingen voor vergunninghouders -12 jaar/cruiser 

- 17.00 - 17.30 uur: Boys 15/16 jaar - Junio - Elite 

- 17.30 - 18.00 uur: Alle categoriën 

- Recreanten mogen niet trainen op zaterdag 

14u – 16u : inschrijving voor vergunninghouders (niet voor recreanten) 

 

Zondag 13 oktober 2019: 

Inkom =  5 euro   

Blok 1+ Blok 2 

- 10.00 – 11.00: inschrijvingen 

- 10.00 - 11.15 uur: training voor recreanten en 

vergunninghouders 

- 11.15 – 11.30 uur: training Elite 

- 10.30 begin wedstrijd  

 

Inschrijvingsgeld 
 

5 t/m 14 jaar :  8 euro 

Vanaf 15 jaar : 10 euro 

Recreanten : +5 euro extra voor dagverzekering.  

Eten & drinken 
 

Onze dranktent is zaterdag tijdens de vrije training al open om rijders en begeleiders te 

verwennen. Zondag is er in onze dranktent ook een eetstandje waar allerlei lekkere 

snacks verkrijgbaar zijn.  

Er zal ook een frituur aanwezig zijn. 
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Parking 
 

Volg bij aankomst de pijlen BMX PARKING en de aanwijzingen van de medewerkers. 

 

Parking = weide oevelsedreef 

Commissarissen kunnen parkeren op voorziene plaatsen. (volg ingang camping) 

 

Camping 
 

De camping bevindt zich achter het Sporta-centrum, in de Oevelsedreef, naast de abdij van 

Tongerlo.  Volg de bordjes BMX CAMPING. 

Reserveren voor de camping is NIET NODIG. 
Kostprijs: 15 euro 

Er is GEEN elektriciteit voorzien. 

De camping is geopend vanaf zaterdag 12 oktober om 10u00. 

Er zijn kleedkamers en douches beschikbaar nabij de BMX-piste tot 20u. 

U krijgt bij aankomst een afvalzak en dient deze te gebruiken voor al uw afval. Bij vertrek geen los 

afval achterlaten en afval verzamelen aan de uitgang aub. 

Honden mogen niet loslopen voorbij het afgebakend deel; ruim hondenpoep op, 

ook in de weide.  

Gelieve na 22u geen lawaai meer te maken op en rond de camping. 

Gelieve enkel dat deel van de weide dat voor camping voorzien is te betreden. Geen vuurtjes of 

barbeque aub. 
De camping dient ontruimd te zijn op zondag 13 oktober om 20u. 

BMX Westel is niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of diefstal op en rond de camping. 

Noodnummer:  112 

Wachtdienst dokter:  014/22.22.00 

Teams 
 

Geregistreerde teams kunnen een plaats reserveren op het grasveld naast het bos.  

Kostprijs is 20 euro. 

Gelieve uw komst te melden per mail (info@bmxwestel.be) voor 5 oktober 2019. 

Vermeld de nummerplaat van de wagen waarmee u toegang wil tot het terrein. Je 

reservatie is pas definitief na het ontvangen van een bevestigingsmail. 
Toegang met de wagen kan zaterdag of op zondag 13 oktober voor 8u30. 

 

Easy-ups en andere tenten/paraplu’s 
 

Er mogen geen tenten of grote paraplu’s rondom het parcours geplaatst worden, enkel op het 

grasveld naast het bos, achter de geregistreerde teams. Zie bijgevoegd situatieplan parcours. 

 

Atletiekpiste 
 

De atletiekpiste mag niet betreden worden. 

 

Shops 
 

Per shop is er een ruimte van 12 x 6 meter voorzien, kosten per plaats is 125 €. Shops aanmelden voor                     

5 oktober via info@bmxwestel.be. Je reservatie is pas definitief na het ontvangen van een 

bevestigingsmail. 

 

 

 

 

 

mailto:info@bmxwestel.be
mailto:info@bmxwestel.be

