
 

 

 

 

                  VERKEERSMAATREGELEN NAAR AANLEIDING VAN DE 

BOEREKREEKTRIATLON OP ZONDAG 20 MEI 2018 

 

 

Beste buurtbewoner, 

 

Voor de 32ste keer gaat in St-Laureins de Boerekreektriatlon door op zondag 20 mei 2018 

(Pinksteren). Het wordt opnieuw een denderend spektakel met Belgische toppers en Sentenaren 

die voor het eerst aan de start zullen staan. We nodigen dan ook iedereen uit om een kijkje te 

komen nemen aan het provinciaal sport- en recreatiecentrum en de ruim 400 atleten aan te 

moedigen.  

 

Programma: 

12u start ironkids (6-11 jarigen – fietsen onder politiebegeleiding) 

13u15 start jeugd C – B (12-16 jarigen) 

15u start T3 Topcircuit (20 beste Belgische triatlonteams) 

16u recreatieve sprinttriatlon en trio’s 

 

Traject van de omloop: 

Zwemparcours: Boerekreek 

Fietsparcours: provinciaal centrum De boererkreek – St-Jansstraat – Graafjansdijk – 

Kerzelarenstraat (linker rijvak) – Cocquytpolderijk/ Krabbendijk – Riethul – St-Jansstraat 

Loopparcours: provinciaal centrum De Boerekreek – trekweg Boerekreek (langs dijk) – St-

Jansstraat (tot huisnummer 146 – heen en terugtraject) 

 

De start op zondag wordt gegeven om 13u15 voor de eerste startwave. De triatlon is ingedeeld 

in jeugdreeksen en reeksen voor volwassenen. Het traject werkt samen met de werkgroep en 

politie uitgestippeld, rekening houdend met de verschillende dorpskernen en landelijke wegen. Om 

deze wedstrijd in goede banen te leiden en op advies van politie en schepencollege zullen volgende 

maatregelen van kracht zijn: 

 

PARKEERVERBOD van 11u30 tot 17u30. 

- Parkeerverbod in de St-Jansstraat vanaf huisnummer 34 tem. 146)  

- Graafjansdijk, tussen de St-Jansstraat en de Kerzelarenstraat 

- Kerzelarenstraat, tussen de Graafjansdijk en de Cocquytpolderdijk 

- Cocquytpolderdijk, vanaf huisnummer 13/14 tot aan de Kerzelarenstraat 

 

 

TIJDENS DE WEDSTRIJD van 13u tot 17u30 WORDT HET DOORGAAND VERKEER VAN 

HET PARCOURS GEWEERD. GELET OP HET GROOT AANTAL DEELNEMERS WORDT AAN 

HET PLAATSELIJK VERKEER GEVRAAGD ZOVEEL MOGELIJK HET PARCOURS TE 

VERMIJDEN. AL HET PLAATSELIJK VERKEER WORDT OMGELEID IN DE RIJRICHTING 

VAN DE RENNERS. ER ZAL GEEN VERKEER MOGELIJK ZIJN IN TEGENRIJRICHTING VAN 

DE RENNERS ! 

 



Mogen wij als organisator dan ook vragen aan alle inwoners om met deze ongemakken rekening te 

houden. De omloop zal zoveel mogelijk verkeersvrij gemaakt worden. Wij verzoeken u om het 

gebruik van de auto zoveel mogelijk te beperken tijdens de wedstrijd en het parcours zo vlug 

mogelijk te verlaten waarvoor dank.  

 

De Boerekreektriatlon is een klassieker geworden dankzij een goede samenwerking tussen de 

provincie en de gemeente Sint-Laureins. Een wedstrijd van dit  kaliber op het getouw zetten, 

vraagt inspanning van velen. Daarom danken de organisatoren nu al alle sponsors voor het in ons 

gestelde vertrouwen en de medewerkers voor hun inzet. We kunnen jullie dan ook alleen maar 

warm aanbevelen om op Pinksteren massaal af te zakken naar de Boerekreek voor een hapje en 

drankje. Tot dan! 

 

Verdere informatie kan u terugvinden op www.smo-specialized.be onder Boerekreektriatlon of 

neem contact op met de Dhr. Frank Oosterlinkc op het nummer 0497/51 24 48.   

http://www.smo-specialized.be/

