
             
 
 
 
 
 
Beste miniem, aspirant en ouders, 
 
 
Aanstaande maandag 30 juli 2012 organiseert Lommel  voor de zevende maal een 
wielercriterium. Op http://www.profrondevanlommel.be/programma.asp lees je het hele 
programma van deze mooie wieleravond. 
De Limburgse wielerschool krijgt ook dit jaar weer een plaatsje in het voorprogramma. 
Wil jij, samen met je wielervrienden, ook een aantal rondjes meerijden op het parcours van 
het na-tourcriterium in Lommel ?.?.?  
 
De aspiranten verzamelen om 17u30 op de parking van voetballokaal KVSK UNITED, 
gelegen aan de Gestelse Dijk te Lommel. 
Om 18u00 vertrekken we dan voor een begeleide fietstocht van 28 km . 
 
De miniemen verzamelen om 18u30 op de parking van voetballokaal KVSK UNITED. 
Om 19u00 komen de aspiranten terug aan bij het voetballokaal. De miniemen en aspiranten 
rijden dan samen naar de omloop van het criterium waar we, tussen de duizenden 
wielerfans, een aantal rondjes rijden.  
 
Om 19u45 wordt de officiële start van het wielercriterium gegeven en rijden we nog één 
rondje samen met de profs waaronder groene trui Peter Sagan, Tom Boonen, Jelle 
Vanendert en Johan Vansummeren. Vervolgens rijden we terug naar KVSK en zij die willen, 
kunnen zich gaan douchen in het sportcomplex De Soeverein een 300 tal meters verder. 
Daarna is het tijd om te gaan supporteren voor onze Tourhelden en alle andere profs. 
 
Iedere renner die de opleiding bij de Limburgse wielerschool volgde en zich inschrijft voor 
zondag 29 juli krijgt van de organisatie en de Limburgse wielerschool twee gratis 
inkomkaarten.  
Renners die geen opleiding hebben gevolgd bij de Limburgse wielerschool krijgen van de 
organisatie één inkomkaart. 
De verplichte inschrijving doe je via mail op vws-limburg@circuit-zolder.be of  telefonisch op 
nr 011/85 88 77. Vermeld AUB  Lommel,  naam en voornaam renner en telefoonnummer dat 
bereikbaar is tijdens het criterium. 
Elke ingeschreven renner (die meefietst) krijgt voor het vertrek van de fietstocht zijn 
inkomkaarten. 
 
Allen op post. 
 
Met sportieve groeten, 
 
De organisatie 
& 
Limburgse wielerschool 
 


