DRAAIBOEK

Op zondag 24 april 2022 wordt er een wielerwedstrijd georganiseerd in Nieuwmoer.
Deze ‘Turfkoers’ is een wedstrijd voor nieuwelingen (U17) en voor junioren (U19).
De organisatie is in handen van de vzw Wieka (o.a. organisator Acht van Heide en
wielerkampioenschap van Kalmthout), WAC Team (wielerploeg voor jongeren) en de
gemeente Kalmthout.

1. INSCHRIJVINGEN :
De inschrijvingen hebben plaats in feestzaal De Schuur, Nieuwmoer-Dorp 20 in
Nieuwmoer-Kalmthout. De feestzaal bevindt zich achter café De Kroon, gelegen
aan de aankomstzone langs het parcours. Nieuwelingen kunnen voor de eerste
wedstrijd inschrijven vanaf 11.30u.
2. WEDSTRIJD :
-

13u : nieuwelingen, 8 ronden = 62 km (max. 120 deelnemers)

-

15u30 : junioren, 11 ronden = 85 km (max. 150 deelnemers)
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3. PARCOURS :
De wedstrijd wordt gereden op een open omloop en is 7,7 km lang.
Nieuwmoer-Dorp (start) > Essensteenweg > Rijkmakerlaan > Duiventorenstraat
> Kraaienberg > Kievitstraat > Kleine Horendonk > Blikstraat > Jos
Tilborghsstraat > Nieuwmoer-Dorp (aankomst)
De start- en aankomstboog bevindt zich ter hoogte van Nieuwmoer-Dorp 30.
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4. ZONE VOOR BEVOORRADING EN AFVAL :
De zone voor bevoorrading en afval bevindt zich in de Rijmakerlaan.

5. PARKEREN
Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de onmiddellijk omgeving van de
inschrijvingen en de aankomstzone.
Een overzicht :
- parking aan de feestzaal De Schuur (via Kroonstraat)
- parking aan de basisschool De Maatjes (via Kroonstraat)
- parkings rond de kerk van Nieuwmoer
- parking over de parochiezaal in de Prelaat Deckersstraat
- in de Meester van den Eeckhautstraat, met doorsteek naar aankomstzone
- langs de Wuustwezelsteenweg en op de speelplaats van de oude
jongensschool, net voorbij De Spar.
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6. HORECA :
Ter hoogte van de aankomstzone in Nieuwmoer-Dorp bevinden zich
drie horecazaken, met voldoende ruime terrassen.
- Café De Kroon, aan start- en aankomst + inschrijvingen
- Café Den Turfsteker
- Taverne Den Engel

7. CONTACTGEGEVENS :
- Koersdirecteur François Eliaerts : 0476 27 57 68
- Organisatie Louis Van den Buijs : 0477 22 24 81 – info@wieka.be
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Tot zondag 24 april op de Turfkoers in Nieuwmoer…
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