
 

 

 

                                                                                  

Uitnodiging Flanders BMX Series – Oostende – 2 oktober 2022 

Ostendbmxclub organiseert 2 oktober 2022 een Flanders BMX Series op de BMX-piste in het Sportpark De 

Schorre in Oostende. Hieronder vindt u alle nodige informatie omtrent deze wedstrijd. 

 

Algemene informatie: 

Contact: 

Van Landeghem Dennis (0499 521 438) 

Email:  ostendbmxclub@gmail.com 

Website:  www.ostendbmxclub.be 

Instagram: ostend_bmx_club 

 

Adres: BMX-piste – Sportparklaan – Sportpark De Schorre – 8400 Oostende 

mailto:ostendbxmclub@gmail.com
http://www.ostendbmxclub.be/


https://www.google.com/maps/place/BMX+Oostende,+Sportpark+De+Schorre/@51.2014059,2.9291095,15.39

z/data=!4m9!1m2!2m1!1sbmx!3m5!1s0x47dcafde6fc1da8f:0xbe57fcedbf3bc7e1!8m2!3d51.2022548!4d2.924

697!15sCgNibXiSAQhibXhfcGFyaw 

 

Programma: 

Zaterdag 01 oktober 2022: in overleg met Vlaamse BMX commissie 

14u – 17u: vrije training 

14u – 16u: inschrijving voor vergunninghouders (niet voor recreanten) 

Zondag 02 oktober 2022: in overleg met Vlaamse BMX commissie 

Inkom: € 5 

Kinderen -12jaar mogen gratis binnen. 

 

Blok 1 + blok 2 

10u – 11u: inschrijving 

10u – 11u15: training – opwarming 

11u30: start wedstrijd 

 

Inschrijvingsgeld: 

Vergunninghouders: 

Renners 14 jaar en jonger:   € 8 

Renners 15 jaar en ouder (ook cruisers):  € 10 

Recreanten: 

Renners 14 jaar en jonger:   € 13 

Renners 15 jaar en ouder (ook cruisers):  € 15 

 

 

 

Eten & Drinken: 

Onze bar is open op zaterdag en zondag. Er zal een ruim aanbod zijn aan warme en koude dranken. 

Naast dranken voorzien wij soep, hamburgers en/of braadworsten, croque monsieurs en een stuk taart. 

Er zal ook wijndegustatie zijn ism onze sponsor. 

 

Parking: 
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Bij aankomst op het sportpark De Schorre bevindt zich aan de linkerzijde onze parking op 100m wandelafstand 

van de bmx-piste. Volg bordjes BMX-parking 1. Op de parking volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers ter 

plaatse. 

Commissarissen kunnen parkeren bij de piste. Zie bordjes: BMX-parking 2. 

 

Camping: 

Er geldt een algemeen kampeerverbod op het openbaar domein in de stad Oostende. 

Dwz dat campers, caravans niet mogen overnachten op het sportpark. 

 

Ostendbmxclub heeft de camping voorzien op de site van het Sint-Andreasinstituut. 

adres: Steensedijk 151 - 8400 Oostende. 

https://www.google.com/maps/dir/51.2161288,2.9296042/sint+andreas+oostende/@51.2101975,2.9007016,

14z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47dcaf18dcdb27a1:0x1243b5664cdbc6cb!2m2!1d2.90

95047!2d51.2032455 

Bij aankomst op de camping ontvang je een blad met de kortste route tot de bmx-piste. Deze zal ook 

bewegwijzerd zijn. 

 

De commissarissen en wedstrijdleiding krijgen de plaatsen het dichtst mogelijk bij de piste toegewezen. 

Er dient op voorhand gereserveerd worden, er zijn 40 plaatsen beschikbaar op de site Sint-Andreas. We 

aanvaarden reservatie tot vrijdag 30/09/2022, 18u. 

Reserveren doe je via onze website: www.ostendbmxclub.be/flanders-bmx-series-7/ 

Graag een extra vermelding voor commissarissen of wedstrijdleiding. 

Mocht u een buitenmaat hebben, graag dit te vermelden? 

 

Kostprijs: € 15 

Er is GEEN elektriciteit, noch water voorzien. . 

Het is niet toegelaten uw chemische toiletten te lozen in de toiletten rond de piste, noch op de parking van de 

school. Graag dit te respecteren. 

De camping opent zaterdag 01/10/2022 om 10u. 

Er zijn kleedkamers en douches beschikbaar in de sportzaal naast de BMX-piste. Volg bordjes: BMX-douches. 

Bij aankomst ontvang u een afvalzak, deze kunnen achtergelaten worden bij de voorziene containers. 

Respecteer de natuur en ons sportpark, we rekenen erop dat iedereen zijn afval niet zomaar achterlaat. Bij de 

inkom van de parking staat een afvalcontainer waarin je uw afvalzak kan deponeren. 

Breng uw hond gerust mee, hun hondenpoep ruim je op. 

Na 22u geen lawaai op de camping!!! Respecteer de nachtrust van de renners en bewoners rondom de school! 

Het is niet toegelaten om te BBQ-en of vuurtjes te maken op de camping.  
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Laat uw staanplaats achter in dezelfde staat als bij aankomst. 

De camping sluit zondag 2/10/2022 om 20u. 

 

BELANGRIJK!!! 

1. OSTENDBMXCLUB IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONGEVALLEN, SCHADE OF DIEFSTAL OP EN 

ROND DE CAMPING!!!  
 

2. WILD KAMPEREN ROND HET SPORTPARK IS TEN ZEERSTE VERBODEN. 

OP HET GRONDGEBIED OOSTENDE GELDT EEN ALGEMEEN KAMPEERVERBOD OP HET OPENBAAR 

DOMEIN. DAAROP WORDT GECONTROLEERD!!! 
 

3. DE ORGANISATIE WIJST EROP DAT ER OP HET SPORTPARK EEN AANTAL GRACHTEN EN VIJVERS 

LIGGEN, HOU UW KINDEREN (groot en klein) IN HET OOG.  
 

4. NAAST DE BMX-PISTE LIGGEN DE TRAININGSVELDEN KV OOSTENDE, DEZE VELDEN MOGEN DOOR 

NIEMAND OP GEEN ENKEL MOMENT BETREDEN WORDEN. Respecteer onze Zeekapitings!!! 

 

Noodnummer:   112 

Wachtdienst dokter: 059 709798 

 

Teams: 

Geregistreerd teams kunnen een plaats reserveren. Reservatie via mail. 

Kostprijs: € 20 

Er zal ruimte voorzien worden op de evenementenweide tegenover de bmx-piste. 

Elk team moet zich aanmelden voor maandag 26/09/2022 via ostendbmxclub@gmail.com 

U krijgt van de organisatie een pas om toegang te krijgen tot de zone. Deze pas ontvang je bij 

aankomst. 

Na het lossen dient de wagen geplaatst te worden op de parking 1 aan de ingang van het sportpark. 

Het bedrag moet op de rekening van de organisatie staan voor woensdag 28/09/2022 – reknr.:       

met vermelding naam team). Wens je een factuur? Graag alle facturatiegegevens te bezorgen, deze 

wordt via mail bezorgd. 

Geen betaling = geen toegang! 

 

Clubtenten: 

Graag ostendbmxclub@gmail.com te mailen voor uw aanvraag. 

Bij aankomst wordt een plaats toegewezen nabij de piste. 

 

Shops: 

mailto:ostendbxmclub@gmail.com
mailto:ostendbmxclub@gmail.com


  

Er is ruimte voor shops voorzien, kostprijs per plaats is 125 €. 

Aanvraag voor een shop moeten aangevraagd worden voor 26 september via 

ostendbmxclub@gmail.com. 

 Je reservatie is pas definitief na het ontvangen van een bevestigingsmail 

 


