
In het kader van de maatregelen tegen COVID-19 vragen we u rekening te houden met de belangrijkste aandachtspunten, voor iedereen bekend: 

- Handen wassen of ontsmetten 

- Afstand (1,5 m) bewaren 

- Draag best een mondmasker als je de afstand niet kan bewaren 

- Beperk je fysieke contacten 

- Blijf thuis als je ziek bent 
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Datum 23/07/2020 

Uur 16:30 

Plaats Kerkplein Tiegem-Anzegem1 

Event Beklimming van Tiegemberg met Belgische kampioenen 
 

Beste wielerliefhebber, 

 

“Geen Tour? Als renner denk je niet aan plan-B of het vuur dooft uit.” 

Die woorden van Oliver Naessen past de organisatie Anzegem Cycling ook toe. Constant aanpassen aan de 

nieuwe situatie in verband met COVID-19 schrikt ons niet af, we blijven bij plan-A maar volgens de 

geldende voorschriften. 

 

Dit willen we nog eens duidelijk maken met de organisatie van een persmoment. We nodigen een aantal ex-

winnaars van het Belgisch Kampioenschap uit op een testrit met de beklimming van Tiegemberg. Daarnaast 

stellen we ook nog andere renners en liefhebbers op ter ondersteuning. De wedstrijd wordt voorafgegaan 

door de rode vlag, Stijn Devolder met tractor, om het tempo aan te geven. Een ideale gelegenheid om unieke 

beelden te schieten en oude bekenden te ontmoeten. 

 

Het programma: 
 

16u30 Opstelling van het peleton 

Start van de “testwedstrijd” beklimming Tiegemberg en terug 

18u00 (Tijdsstip afhankelijk van de snelheid) 

Perspresentatie Belgisch Kampioenschap 22 september 2020 bij onze ere-voorzitter Marc 

Steeland in het Smesseplein2 

19u00 Een hapje en een drankje 

 

U bent dus vriendelijk uitgenodigd om op dit uniek evenement aanwezig te zijn. 

 

Voor de goede gang van zaken zouden we graag van u een seintje ontvangen als u aanwezig zal zijn op dit 

persmoment via e-mail naar info@bkanzegem.be . 

 

We wensen u nog een veilige en gezonde toekomst toe en hopen u gezond en wel te mogen begroeten op ons 

persmoment te Tiegem. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur. 
 

 
1 Per adres Westdorp 3 8573 Anzegem-Tiegem 
2 Per adres Schellebellestraat 7 8570 Anzegem-Ingooigem  
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