
1/2 

ALGEMENE INFORMATIE 

VERSIE 3.0 VAN 20/04/2022

Praktisch - Tijdsschema 
• Zaterdag 21 mei 2022
• Start om 7u00 stipt, briefing om 6u30

• Aankomst omstreeks 19u15.

Startplaats 
• Willis Building (BELCOTEC), Kleinhoefstraat 8, 2440 Geel

• Naast Campus Thomas More – KU Leuven

• Parkeerplaats in de onmiddellijke omgeving

Afspraken 
• ‘De 306 van Geel’ is een tourtocht en geen wedstrijd.

• Deelnemen kan enkel door inschrijven vooraf en mits overschrijving deelnameprijs van € 51 
per persoon.

• Het aantal deelnemers is beperkt tot 150.

• Aanmelden voor de start aan inschrijvingstafel

• Het dragen van een fietshelm tijdens het evenement is verplicht.

• Het evenement sluit af met een gezellige babbel en een stevig glas om na te praten over de 
avonturen onderweg.

• Hongerigen kunnen tegen een zacht prijsje nog een pakje friet verorberen.

Parcours 
• Het parcours verloopt over grote wegen…

• … en bestaat uit 2 verschillende lussen (Oteppe, Luik & Borgloon, Limburg) van 178km 
en 128km.

• Motards begeleiden het peloton

• Het peloton  wordt gevolgd door een bezemwagen, een materiaalwagen en medische 
verzorgers

• De eerste lus eindigt terug aan de Willisbuilding, waar de organisator instaat voor de 
bevoorrading en pasta.

• Alle deelnemers starten samen om 7u00. Afstappen kan na het beëindigen van de 
eerste lus.

• Op de middag sluiten de deelnemers aan die enkel de tweede lus rijden.

Indien enkel tweede lus:
• Briefing om 14u00
• Start stipt op 14u30 - einde omstreeks 19u15



2/2 

Annulering 
• De organisator Fifty-One Club Geel, behoudt zich het recht voor om het evenement ten allen

tijde te annuleren, mocht zij achten dat de omstandigheden haar daar toe nopen.

• In voorkomend geval kunnen de deelnemers hun inschrijvingsgeld naar eigen keuze,

terugvorderen of schenken aan de geselecteerde Goede Doelen van Fifty-One Club Geel.

Vragen – Contact 
• www.fiftyonegeel.org

• biking@fiftyonegeel.org

Fifty-One Club Geel, 2022

Gouden sponsors 

Zilveren sponsors 

Goede doelen

http://www.fiftyonegeel.org/
mailto:FiftyOneBiking@gmail.com



