
 

  

 

VERKEERSMAATREGELEN NAAR AANLEIDING VAN DE 

BOEREKREEKTRIATLON OP ZONDAG 5 JUNI 2022 

 

Beste buurtbewoner, 

 

Voor de 35e keer gaat in St-Laureins zondag 5 juni 2022 de Boerekreektriatlon door voor 

jong en oud. 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 500 atleten aan te moedigen. 

Of neem een kijkje bij de verschillende standhouders of kom even verpozen met een hapje en 

drankje. In overleg met de mede organisator BroGo werd beslist om de geplande wedstrijd op 

maandag 6 juni as. niet te laten doorgaan. Door het lage aantal inschrijvingen (slechts 80), 

een overvolle wedstrijdkalender en de hoge organisatiekost werd beslist om deze wedstrijd 

niet te laten doorgaan. 

 

De start op zondag wordt gegeven om 10u voor de eerste startwave met de allerkleinsten (6 

tem. 11 jaar). De triatlon is ingedeeld in jeugdreeksen (vanaf 10u45) en reeksen voor 

volwassenen (recreatieve sprint, T3 Series sprinttriatlon elite 16u30). Het traject werkt 

samen met de werkgroep en politie uitgestippeld, rekening houdend met de verschillende 

dorpskernen en landelijke wegen.  

 

Aan de deelnemers en supporters wordt gevraagd om aan te rijden via de deelgemeente Bentille. 

De weg is, komende uit Bentille, vanaf de St-Jansstraat volledig afgesloten. Er zijn 4 

verschillende parkings voorzien om de auto’s op een veilige plaats te parkeren. 

 

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

volgende maatregelen van kracht zijn: 

 

TIJDENS DE WEDSTRIJD van 10u30 tot 18 uur 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!  

 

PARCOURS: 

*Ironkids (6-11 jarigen: 4 km onder politiebegeleiding in groep van 10u tot 10u30): 

provinciaal sportcentrum De Boerekreek - Sint-Jansstraat - Hogestraat - Sint-

Janspolderdijk - Drijdijk - Houtlanddijk - provinciaal sportcentrum De Boerekreek (1 ronde)  

 

*Jeugd (12-15 jarigen: 7 km individueel van 10u45 tot 11u30): provinciaal sportcentrum 

De Boerekreek - Sint-Jansstraat - Hogestraat  - Sint-Janspolderdijk - Calusstraat - 

Lathouwerstraat - Sint-Livinuspolder - Casteleynstraat  (rechtsaf) – Drijdijk (langs Roste 

Muis) - Houtlanddijk - provinciaal sportcentrum De Boerekreek (1 ronde) 

 



*Recrea en T3 Series (16+: 10 km individueel van 12u tot 18u): provinciaal sportcentrum 

De Boerekreek - Sint-Jansstraat - Sint-Livinuspolder - Casteleynstraat - Appelstraat - 

Watervlietsesteenweg - Oudemansdijk - Kruisken - Lathouwerstraat - Mariapolderdijk - 

Houtlanddijk - Sint-Jansstraat - provinciaal sportcentrum De Boerekreek (2 ronden) 

 

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: 

• St-Jansstraat, vanaf huisnummer 132 tot rond punt  

• Nieuwstraat, tussen de Kerkstraat en de Watervlietsesteenweg 

• Watervlietsesteenweg, tussen de Nieuwstraat en de Oudemansdijk 

 

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.  

 

Verdere informatie kan u terugvinden op www.smo-scott.be of neem contact op met 

eventcoördinator Jan De Dobbelaere 0495/52 56 62.  

 

 
Dank voor uw begrip, 

Het organisatiecomité SMO-SCOTT 

Triatlon Team Meetjesland vzw 

www.smo-scott.be 

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

