


ALGEMENE INFO 
 

Bij deze bent u van harte uitgenodigd op  het 
KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN 

KAMPIOENSCHAP VAN OOST-VLAANDEREN 
KAMPIOENSCHAP VAN WEST-VLAANDEREN 

                             Op 11/12 september 2021.  
Deze wedstrijd zal doorgaan op de Blaarmeersen te gent. 

CONTACT: 
Van Saen Johan 
GSM : 0496.77.72.87 
Email : vansaenjohan@skynet.be 
Website : www.bmxstars.be 
 
ADRES BMX parcour/ ADRESSE PISTE BMX 
Sport en recreatiepark Blaarmeersen 
Strandlaan 3 
9000 Gent 

 
TOILETTEN 
Deze zijn voorzien in het Eddy Merckx complex. 
Houd deze proper, het is in uw eigen belang en volg de covid regels. 

 
INKOM PUBLIEK/ ENTREE 
€ 5 per persoon/ par personne, onder de 13 jaar gratis / enfants 
jusqu’à 12 ans et gratuit. 
 
Op zaterdag zijn er reeds inkomtickets te koop bij de inschrijving. 
De zondag enkel aan de ingang wedstrijd. 
Hou gepast geld klaar, dit maakt het vlotter voor uit gaan. 

mailto:vansaenjohan@skynet.be
http://www.bmxstars.be/


RIJDERS INFO 
 
INSCHRIJVING/INSCRIPTIONS 
Zaterdag/samedi 11 september : 
14.00 – 16.00 uur 
Zondag / dimanche 12 september 
10.00-11.00 uur  
Inschrijving is in het Eddy Merckx complex  
Recreanten kunnen enkel de zondag inschrijven 
 
INSCHRIJVINGSGELD RIJDERS 
Tot en met 14 jaar = 8 euro per klasse 
15 jaar en ouder / cruisers = 10 euro per klasse 
Recreanten tot en met 14 jaar =  13 euro 
Recreanten vanaf 15 jaar en ouder = 15 euro 
 
Hou gepast geld klaar, dit maakt het voor iedereen makkelijk 
en laat het vlotter voor uit gaan. 
 
PROGRAMMA WEDSTRIJD 
Tijdschema zaterdag 11 september : 
14.00-15.30 uur training Boys/girls -13 jaar  
15.30-17.00 uur training Boys/girls +13 jaar & cruisers 
17.00-17.30 uur training Boys 15/16, junior, elite men 
 
RECREANTEN MOGEN NIET TRAINEN OP ZATERDAG 
 
Tijdschema zondag 12 september : 
10.00-11.15 uur training voor iedereen 
11.30 uur  start wedstrijd, A & B finales 
 



CAMPING / PARKING 
 
Camping rijders : (15 euro per plaats) 
Camping is op de parking van het Eddy Merckx complex. 
Camping is open vanaf zaterdag  11 september 12 uur. 
Bij aankomst zal u een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. 
Er is geen stroom voorziening. 
Respecteer de richtlijnen aangegeven door de organisatie aub. 
Gelieve na 22.00 uur geen lawaai meer te maken op en rond de camping. 
Hou gepast geld klaar, dit laat het vlotter voor uit gaan. 

RESERERVEREN + vermelding Nr-plaat VOOR 8 SEPTEMBER VIA            

gillisann@skynet.be 
The Bmx Stars vzw en het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor 
ongevallen, schade en diefstallen op en rond de camping. 

 
Camping/parking medewerkers en meewerkende 
commissarissen 
Medewerkers camping is binnen het omheind terrein, parking voor de 
wagens op het gras aan de ingang. 
Commissarissen camping zal op het eerste deel van de camping/parking 
zijn . 
Medewerkers en commissarissen die willen gebruik maken van de 
camping dienen ook te reserveren. 

RESERVEREN  + vermelding Nr-plaat VOOR 8 SEPTEMBER VIA 

gillisann@skynet.be 
 

Parking rijders/publiek 
Parkeren is mogelijk op de parking van het Eddy Merckx complex en aan 
de watersportbaan. 
LET OP, parkeer jullie zoals het moet, de politie controleert hierop de 
ganse dag. Zowel zaterdag als zondag. 
Elke overtreding ivm parkeren zal beboet worden door de politie. 

mailto:gillisann@skynet.be
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TEAM TENTEN & SHOPS 
 
Geregistreerde teams/ tentes teams 
Enkel geregistreerde teams kunnen een plaats reserveren. 
 
RESERVEREN VOOR 8 SEPTEMBER VIA gillisann@skynet.be 
 
Tent van max. 6x3 M € 20 , extra tent van 3x3 M is € 10 extra, 
grootte van de tent te vermelden bij de reservering. 
 
Easy up tenten/ clubs 
Indien er nog plaats over is zal er ook een club tent kunnen 
geplaatst worden, dit zal via facebook verschijnen na 8 
september. 
 
HET IS VERBODEN TENTEN OP TE ZETTEN OP EENDER WELKE 
ANDER PLAATS. 
 
Shops : 
Shops staan binnen de omheining naast de teamtenten, per 
shop is er een ruimte van 12 x 6 M voorzien 
 
RESERERVEREN VOOR 8 SEPTEMBER VIA gillisann@skynet.be 
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