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Fifty One Charity Biking Cup 2018 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

VERSIE 1.0 VAN 21.11.2017 

Praktisch - Tijdsschema 

• Plaats van het evenement: TennisCentrum Den Bruul, gelegen aan de Belsehei 2, 2440 Geel. 

• Afhalen van het ploegpakket (incl. rugnummers en ploegnummer voor de tijdsregistratie) aan 

de inschrijvingstafel in de bar vanaf 11:00 u en voor 12u30. 

• Start wedstrijd om 13:00 u. Einde om 17:00 u. 

• Beker- en prijsuitreiking omstreeks 18u30 in de hal. 

• Vanaf 19u30 After Party in de bar  

• Reglement, afspraken en bijkomende info: www.fityonegeel.org. Inschrijven kan enkel via 

deze website. Alle inschrijvingen worden bevestigd via e-mail. Ingeschreven ploegen worden 

na betaling van het inschrijvingsgeld zichtbaar op de website. 

 

• Contact via fiftyonebiking@gmail.com of telefonisch: Paul D’Haeyer - 0475 53 84 77 

Accommodatie  

• Er is ruime parkeergelegenheid voorzien voor deelnemers, supporters en toeschouwers in de 

directe omgeving  

• Kleedkamers en douches van het Tenniscentrum zijn beschikbaar en vrij toegankelijk voor 

deelnemers. 

• Je sportzak kan in de hal in bewaring gegeven worden. 

• Er is een Rode Kruispost aanwezig. 

• Er is een grote verwarmde evenementen hal waar ook voor randanimatie gezorgd wordt. 

• Er wordt een Bike Wash ingericht waar je na je fietsbeurt met hogedrukreinigers je fiets kan 

afspuiten. 

• Er wordt een afgebakende fietsparking met toezicht ingericht. Fietsen kunnen er met eigen 

slot vastgemaakt worden.  

Het parcours 

• Het parcours is ca. 4,5 km lang, waarvan slechts een 200m verhard is, met onderweg veel 

passeermogelijkheden (slechts beperkt gebruik van singletracks). 

• In de tweede helft van februari wordt een parcoursverkenning georganiseerd. 

Geïnteresseerden kunnen dan onder begeleiding van de organisatie met het parcours kennis 
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maken. Dit gebeurt aan een zeer rustig tempo. Op de website www.fiftyonegeel.org wordt hier 

over gecommuniceerd. 

• Op de wedstrijddag kan het parcours van 11:00 u tot 12:30 u verkend worden, daarna dient 

het vrij te blijven en vanaf 13:00 u zijn enkel de in wedstrijd zijnde deelnemers toegelaten. 

• De op hun beurt wachtende fietsers mogen zich NIET op het parcours opwarmen, maar doen 

dit desgewenst buiten het parcours. 

 

Randanimatie 

• Tijdens de wedstrijd kunnen de posities van de ploegen via tussenstanden op schermen binnen 

en buiten gevolgd worden. 

• Er is een ruim aanbod van diverse dranken (incl. wijn en cava) 

• We serveren als warme maaltijd Stoofvlees met sla en frietjes + rijstpap met bruine suiker. 

Deze maaltijden worden vooraf besteld en betaald. 

• Er staat ook een frituur waar iedereen voor een bakje friet en snack terecht kan. 

• Er worden ook nog broodjes aangeboden 

 

• De hal is toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers 

• Er is in de hal ook kinderanimatie voorzien (springkasteel) 

• Na de wedstrijd is er eerst tijd voor gezellig nakaarten in de hal met foto's, film, muziek, eten 

en drinken 

• Daarna komt de slotshow met prijsuitreiking 

• Tenslotte sluiten we de dag af met een After Party in de bar met DJ Sleffer 


