ALGEMENE INFO:
Als organisatie zijn we heel blij jullie een loopevenement te kunnen aanbieden in en rondom
de prachtige omgeving van Bellewaerde. We willen dan ook Bellewaerde bedanken voor de
vlotte samenwerking in aanloop naar dit evenement.
Na 3 dagen was dit unieke loopevenement al volzet. Met 3000 deelnemers en ruim 400
kidstrailers bereiken we hiermee recordcijfers. Dankzij jullie massale interesse en de vele
sponsors kunnen we 2 vzw’s een duwtje in de rug geven: vzw Kloen en vzw Vondels.

BEREIKBAARHEID:
Deelnemer 6KM?
Parkeer jouw auto of fiets op parking C, te bereiken via de Frezenbergstraat.
Gezinnen met deelnemers aan de Kidstrail en 6KM?
Parkeer jullie auto op parking C en ga te voet via de verbindingsweg (10’
wandelen) naar de start van de Kidstrail ter hoogte van de hoofdingang.
Deelnemer Kidstrail?
Parkeer de auto of fiets op parking A, ter hoogte van de hoofdingang van
Bellewaerde.
Pas op!
Er zijn momenteel wegenwerken aan de gang op de Meenseweg (ter hoogte van
Omnishop Bossaert). Komende uit de richting van Geluveld kan dit voor enige
vertraging zorgen. Hou hiermee rekening aub.
Interessante Google Map – klik hieronder op de link:
https://drive.google.com/open?id=1a-3QMCagMHNzft3d7tdf8i4RQHFzUWey&usp=sharing
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AANMELDING:
Ophalen van het startnummer*, goodiebag en Bellewaerde Ieper Trail t-shirt kan op 2
momenten. (* zorg dat je op voorhand op de hoogte bent van je startnummer en –moment,
zie site)
De verantwoordelijken van de volgende groepen (correct aangemaakt en meer dan 20
personen) moeten de startnummers afhalen bij de stand “Groepen”.
chirozonnezee - de wijzer - i swim - locomotief runners - oud pupegoale – partyspace –
poelkapelle – saskia - stresskikkers – vondels –zolo - bellewaerde

Bij het ophalen moet je je ticket (Eventbrite) kunnen voorleggen.
Zaterdag 17 maart
14.00 u – 16.00 u

Witte tent naast ingang C.

Welke startnummers ? 6KM, Kidstrail
Zondag 18 maart
6KM

9.30u – 12.00u

Witte tent naast ingang C

Kidstrail

9.30u – 10.15u

Ingang A – ophalen startnummer

Extra info:
Er zijn geen daginschrijvingen mogelijk, de wedstrijd is volzet.
Wie een startnummer overgenomen heeft van een ingeschreven deelnemer moet zich
aanmelden met het overgenomen ticket. Voor de verzekering is het belangrijk dat alle in de
plaats gekomen deelnemers hun gegevens op het overgenomen ticket schrijven en afgeven.
Je loopt dan ook met startnummer van degene van wie je het ticket hebt overgenomen
(alsook t-shirtmaat).

PROGRAMMA:
Zondag 18 maart
9.30 u. – 12.00u.

Ophalen startnummer

10.30 u

Start Kidstrail aan het kidspark – ter hoogte hoofdingang A.

10.40 u.

Aanschuiven wave 1 in de startbox

10.55 u

Voorziene aankomst laatste kidstrailer

11.00 u

Start 1e loper 6KM – WAVE 1
Werkwijze startmomenten
Druppelsgewijs laten we telkens 250 lopers los op het parcours (met 3’ pauze
tussenin). De volgende wave mag aanschuiven wanneer de startbox is
leeggelopen.
Vóór iedere wave wordt een opwarming voorzien + DJ Tibo staat in voor de
passende beats.
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11.35 u

Start 1e loper 6KM – WAVE 2

12.15 u

Start 1e loper 6KM – WAVE 3

13.45 u

Voorziene aankomst laatste loper

INDELING WAVES- WAAROM?
Het spreekt voor zich dat het niet onze bedoeling is om vriendengroepen en families uit
elkaar te trekken of kinderen alleen te laten lopen. We willen voorkomen dat lopers
anderhalf uur moeten wachten/trappelen/opwarmen voor ze kunnen starten en werken
daarom met 3 startmomenten. We vragen om zoveel mogelijk je vooropgestelde
startmoment te kiezen. Is dit door omstandigheden niet mogelijk, ga dan bij voorkeur voor
het tweede of derde startmoment.
Een loop voor het plezier, daar staan wij voor!

CATERING
In de publiekszones voorziet Bellewaerde enkele Food en Drink-mogelijkheden.

VESTIAIRE OF EIGEN WAGEN?
Door de unieke locatie kunnen we jou geen kleedruimtes of douches aanbieden.
1. Aan jouw startnummer hangt een bagagelabel (zie voorbeeld onderaan).
2. Berg je gerief op in een gesloten sporttas en hang daaraan je bagagelabel.
3. Ga daarmee naar de juiste plaats bij de vestiaire (volgens startnummer). Daar kun je
je sporttas achterlaten tot na het evenement.
4. Op vertoon van jouw borstnummer kun je dan achteraf jouw sporttas opnieuw
ophalen.
Het is perfect mogelijk om geen gebruik te moeten maken van de vestiaire aangezien de
startzone zich bevindt op parking C. Net voor de start kun je jouw warmere kledij in de auto
opbergen.

EXTRA:
T-shirt ophalen = voucher indienen
Na het ophalen van je startnummer kun je meteen jouw t-shirt verkrijgen. De maat van je
bestelde t-shirt kun je terugvinden op je startnummer en daarbijhorende voucher. Geef deze
voucher af en in ruil krijg je jouw t-shirt.
Dit kan op zaterdag of zondag. (omruilen voor een andere maat is niet mogelijk).
Goodiebag = voucher indienen
Na het ophalen van je startnummer kun je meteen je goodiebag ophalen, dit bij afgifte van
de voucher.

Dawson Duel
Een 500-tal deelnemers hebben het geluk om tijdens hun looptocht een ritje te
mogen maken op de Dawson Duel. Enkel op vertoon van jouw persoonlijk
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startnummer en oranje t-shirt krijg je toegang tot de attractie. De attractie heeft een
debiet van 500 personen per uur. Om de wachttijd ter plaatse te beperken is het van
belang dat je goed verspreid aankomt. Je bent als Dawson Dueler te herkennen aan
de hand van een groen startnummer + oranje running t-shirt.
Lopen in een park en zijn omgeving
Het parcours leidt jou doorheen het hele park, maar durft ook afwijken van de paden die een
bezoeker tijdens een normale parkdag ontdekt. Er wordt gelopen door en in attracties, lopers
krijgen een kijkje achter de schermen. Om verbinding te maken tussen de verschillende sites
maken we soms gebruik van offroadpaden of houten oversteken. Hou het dus voorzichtig
wanneer je gladdere stukken betreedt.
ACTIECENTRUM 6KM

ACTIECENTRUM KIDSTRAIL
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TOT SLOT NOG DIT:
Als organisatie zijn we heel verheugd jullie een loopevenement te kunnen aanbieden op een
uitzonderlijke locatie en omgeving. Een loop voor het plezier staat voor ons centraal. Loop,
ontdek en geniet van de talloze animatie onderweg! We hopen dat je na ons evenement de
loopmicrobe (opnieuw) te pakken hebt.
Iedereen is dan ook vrij om op eigen tempo het parcours te vervolmaken. Ga respectvol om
met elkaar en wees voorzichtig op moeilijkere passages.
Via deze weg willen we zeker de ruim 250 medewerkers (animatie, vrijwilligers,etc.)
bedanken. Zonder hun hulp zou deze organisatie niet mogelijk zijn.
Als laatste willen we zeker onze sponsors en partners heel erg bedanken om het vertrouwen
dat ze ons schenken!
Loop, ontdek en geniet!
Tot zondag 18 maart
vzw De Zeven
Lieven Calis- Bart Callens -Mathieu Dehaene -Stijn Demeersseman
Mattias Derycke -Tom Nelissen - Tim Rommelaere

www.bellewaerde.iepertrail.be
Facebook: Bellewaerde Ieper Trail
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