
Bilzen, mei 2019	

Aan de bewoners van Eigenbilzen,	

Op zondag  12 mei 2019 organiseert de triatlonclub van Bilzen voor de achtste maal de triatlon 
Bilzen111 (start = 10h en 13h). Ieder jaar werken jullie als bewoners vlot mee met het ongemak dat dit 
event meedraagt. Onze oprechte dank hiervoor.	

Het parcours werd door de werken aan de brug gewijzigd. Vossenkuilstraat, Sporthalstraat, 
Eendenpoelstraat en Winkelomstraat zijn nu zowel fiets- als loopparcours en dit tussen 10u00 - 12h00 
(sprinttriatlon) en tussen 13h00 - 18u00 (111-triatlon). Jullie krijgen veel meer atleten te verwerken 
dan vorige edities. 

Wilt u met volgende aandachtspunten rekening houden, aub ? 	

• Bewoners op bovenstaande trajecten kunnen ernstige hinder ondervinden 
• Aanwonenden kunnen zich met hun wagen verplaatsen, maar wij adviseren graag om uw 

voertuig in een aanpalende straat te parkeren, zodat u zo weinig mogelijk last heeft om van 
of naar uw woning te bewegen. Rij dan met de wedstrijdrichting mee en verlaat zo vlug 
mogelijk het parcours. 

• De VOSSENKUILSTRAAT wordt de ganse dag afgesloten vanaf Veldstraat tot Haenenstraat 
en dit vanaf 7h00. 

• Op de parking van de sporthal geldt er een parkeerverbod. 
• De veldweg tussen Winkelomstraat en Wijerdijk (Gellik) is die dag niet toegankelijk. 
• Gelieve niet te parkeren op de wedstrijdomloop (politiereglement).  
• Gelieve honden vast te houden en kinderen tot voorzichtigheid aan te manen. 
• Wij hopen op een sportieve medewerking van de parcoursbewoners en van u allen die 

misschien een ommetje moeten maken om op hun bestemming te komen. 
• We hebben voor deze 2 wedstrijden net geen 700 atleten aan de start staan 

	
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u een sportieve dag toe.  	
	
Meer Info: 	
	

• Over de wedstrijd (en parcoursen) : www.jttl.be /bilzen111 
• via info@jttl.be 

	

Triatlon Team Limburg vzw	
	

      	
 

 


