
 

             
 
 
 
 

 
Circuit Zolder, 18 maart 2010.  
 
Belangrijke wijziging voor het avondfietsen! 
 
 
Circuit Zolder is gekend als een platform voor diverse sporten waaronder uiteraard auto- en 
motorsport, maar wielersport maakt hier integraal deel van uit, sinds het ontstaan van het circuit. 
In 2008 heeft Circuit Zolder, met dank aan de Provincie Limburg, een mooie lichtinstallatie in gebruik 
genomen waardoor de wielerliefhebbers ook kunnen profiteren van een verlichte omloop. De verbruik- 
en onderhoudskosten zijn echter volledig voor de rekening van Circuit Zolder. Circuit Zolder kan deze 
kosten echter niet alleen blijven dragen en zal dus vanaf 6 april een bijdrage vragen aan de wieler- en 
skeelerliefhebbers die gebruik wensen te maken van het circuit.  
 
Circuit Zolder heeft beslist om vanaf 6 april 2010 het fietsen niet langer gratis aan te bieden. Maar 
voor een kleine bijdrage krijg je als renner wel enorm veel terug:  

• Een veilige en verlichte plaats om te komen trainen. Om die veiligheid te garanderen is het 
dragen van een helm verplicht. 

• Een verzekering voor ongevallen die zouden plaatsvinden op Circuit Zolder 
• Een permanentie van vrijwilligers aan de ingang van de piste die je te allen tijde kunnen 

bijstaan. 
• Een welkompakket met geweldige inhoud voor de wielerliefhebber 
• Een online nieuwsbrief 
• Een online module met up-to-date informatie omtrent de beschikbaarheid van de piste. 

 
Circuit Zolder biedt 2 mogelijkheden aan om gebruik te kunnen maken van de piste: 
 

• Wielersportkaart (Cycling Card) op jaarbasis aan � 39,00: 
• Toegang tot de verlichte omloop van Circuit Zolder in 2010 op di-wo en do van 18.15u tot 21.30u 

(tot en met 31.12. 2010) 
• Verzekering lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid 
• Gratis toegang tot de BMX Topcompetitie (28 maart 2010) en het BK BMX (4 juli 2010) 
• Een welkompakket samengesteld in samenwerking met onze partners Bioracer, Performance en 

Morgan Blue  
 

Na betaling ontvangt u een voucher, deze dient afgedrukt te worden en kan later omgeruild worden voor een hard 
plastic kaart aan de ingang van het avondfietsen. Reken hiervoor een leveringstijd van +- 1 week. 
 

• Personen die eens willen proeven van fietsen over het Circuit kunnen een dagtoegang kopen 
voor � 2,00. De kopers van een dagkaart zijn eveneens verzekerd, maar krijgen geen 
welkompakket. 

 
De toegang tot het avondfietsen zal vanaf 6 april a.s. elektronisch gecontroleerd worden, met name op 
basis van scanning van de individuele barcode op de Cycling Card. 
 
Inwoners van Heusden-Zolder kunnen via de gemeente een gratis abonnement bekomen. Meer info 
en inschrijvingen via sport@heusden-zolder.be of via 011 80 80 85. 
 
Inschrijven kun je via www.circuit-zolder.be .  
Meer info kun je aanvragen via avondfietsen@circuit-zolder.be . 


