• Een dag om de wagen thuis te laten staan en te komen
supporteren.
• Samenkomen en supporteren voor de moedige renners
wielerwedstrijd zou meerijden.

• Een mooie uitdaging voor wie zelf graag eens een echte
met een hapje en een drankje overgoten met leuke muziek.

• Een dag dat Hollebeke wordt omgetoverd in een heus koersdorp
• Een groep wielervrienden, de Koersduvels die vinden dat
Hollebeke nog een extra sportief feest verdient.
Hollebeke met start en aankomst op Hollebeke Dorp.

• Alle koersen worden gereden op een gesloten parcours in
een aangepast verkeersplan van kracht. Lees zeker goed deze folder met
Om deze koersen veilig te kunnen laten verlopen is er op die namiddag
op het dorpsplein van Hollebeke.

Koers
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parcours in Hollebeke met centraal het wielerdorp

georganiseerd door de Koersduvels, dit gaat volledig door op een gesloten
Op zondag 19 mei 2019 wordt voor de eerste keer ‘Hollebeke Koerst’
Hallo Hollebekenaar of liefhebber van ons dorp,

1

Belangrijke informatie met aangepast verkeersplan
tijdens ‘Hollebeke Koerst’ - zondag 19 mei 2019

• Drie koersen in één dorp.

Hollebeke Koerst is:
Ik heb een vraag over de koers zelf.
Alle info op www.koersduvels.be
of 0472/49 46 75 (Marvin Odent)

belangrijke informatie van dit verkeersplan en gelieve hiermee rekening te

Tijdens de koersen is het niet mogelijk om
met de wagen op het parcours te rijden!

houden om onaangename verrassingen te vermijden op deze fietshoogdag.

• Drie koersen op één namiddag
• 2 G-sport wedstrijden exclusief voorbehouden voor G-sporters.
		 G-wielrennen is de term die wordt gebruikt voor wielrennen
		 beoefend door mensen met een beperking
• De eerste start om 13u15 voor driewielers en handbikes en
		 eindigt om 14u35.
• De tweede G-koers start om 15u voor tweewielers en tandems
		 en eindigt om 16u20
• De derde koers, de ‘Duvelkoers’ is een koers die start om 16u30
		 en eindigt om 18u30 voor iedereen vanaf 18 jaar die geen échte
		 coureur is . Dus Hollebekenaren, vrienden uit de streek, maar ook
		 wielertoeristen die graag eens een koers zouden willen rijden.
Help, ik moet weg die namiddag met de
wagen en woon op het parcours!
Wanneer je op het parcours woont en je zou
graag weggaan deze namiddag dan kun je uw
wagen vanaf zondagmorgen 9u komen parkeren op parking 1 in de Eekhofstraat (tussen nr 4
en 6). Indien gewenst kunnen we je terugrijden
naar uw woning.
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Alvast bedankt,
Vooral aan jullie Hollebekenaren, buren en
iedereen die in en door Hollebeke moet. Om
mee te willen helpen aan dit verkeersplan en
jullie plannen en reiswegen te willen aanpassen
voor deze eerste ‘Hollebeke Koerst’. En hopelijk
leidt jullie reisweg naar ons wielerdorp.
Aan de vele medewerkers waarop we mogen
rekenen om ons te helpen op ons eerste koersfeest.
Aan de sponsors om dit ook mogelijk te
maken, zowel financieel, operationeel als
materieel.
Aan politie Arro Ieper en het stadsbestuur van
Ieper voor de goede samenwerking om van dit
feest een veilig feest te maken.

Koersduvels
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Problemen zijn er om opgelost te worden !

Koersduvels

Heb je nog vragen, zit je met een probleem
of zou je nog graag iets meer informatie willen i.v.m. dit verkeersplan. Aarzel niet, je kunt
ons bereiken via info@koersduvels.be of via
0490/110 123 (Ignace Dumortier).
Deze informatie staat ook op de site van

www.koersduvels.be
Tijdens ‘Hollebeke Koerst’ kun je ons ook de
ganse dag bereiken op dit nummer.
In geval van noodgevallen blijven natuurlijk
de normale noodnummers van de hulpdiensten geldig !
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Hopelijk mogen we jullie begroeten in ons koersdorp op zondag 19 mei.
Bedankt, De koersduvels.
Joeri Raeckelboom • Evelien Dehem
Vincent Bollaert • Johan Goudezeune • An Degroote
Marvin Odent • Ignace Dumortier
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Onze hoofdpartners:

Deze info is je bezorgd met de hulp van:
Forrez Zillebeke - Maaldestedestraat 20-51
Forrez
Zillebeke
- Maaldestedestraat
20-51
T +32Zillebeke
(0) 57 20 22
07- F +32 (0) 57 20 84
27
Forrez
- Maaldestedestraat
20-51
T +32
(0) 57 20 22 07- F- +32
(0) 57 20 84 27
zillebeke@forrez.com
www.forrez.com
T +32
(0) 57 20 22 07- F +32
(0) 57 20 84 27
zillebeke@forrez.com - www.forrez.com
zillebeke@forrez.com - www.forrez.com

www.ccv.eu

K’ZIN MISSCHIENS NIE DE STERKSTN,
K’ZIN MISSCHIENS NIE DE RAPSTN,
MO VERDOMME, K’N DER VOORN EGOAN.

www.clarebout.com

BANDEN • VELGEN • AUTO-ONDERHOUD
BANDEN • VELGEN • AUTO-ONDERHOUD
BANDEN • VELGEN • AUTO-ONDERHOUD

Aangepast verkeersplan tijdens ‘Hollebeke Koerst’
Parkeerverbod:
• Vanaf 8u tot 22u is er een algemeen
parkeerverbod op het dorpsplein en de
‘Hollebeke Dorp’ straat
• De parking aan het kerkplein wordt vanaf 12u
tot 18u45 exclusief voorbehouden voor de
wagens van G-sporters (dus enkel met een
aangepaste parkeerkaart)
• Vanaf 12u tot 18u45 is er een algemeen
parkeerverbod op het volledig parcours van
beide koersen.

Om de 3 koersen tijdens ‘Hollebeke Koerst’
veilig te kunnen laten verlopen is er op zondag
19 mei 2019 een aangepast verkeersplan van
kracht.
Dankjewel om deze goed op te volgen en van
deze dag een mooie Hollebeekse koersdag te
helpen maken !!

Parcours van de 3 koersen
Het parcours van de 2 G-sport wedstrijden
(13u15 -> 16u20) – blauwe lijn

Hoe geraak ik aan de andere kant van Hollebeke tijdens ‘Hollebeke Koerst’
• Voor de verbinding Ieper naar CominesKomen of terug raden we de omleiding
via Hill 60 – Zandvoorde – Houthem aan
(zie bruine lijn op het omleidingsplan)
• Voor de verbinding Heuvelland – Zandvoorde
of terug raden we via Sint-Elooi (Ieperstraat) –
Zillebeke (Rijselseweg – Komenseweg –
Zwarteleenstraat - Wervikstraat) – Zandvoorde
aan. Of via Houthem langs de kleinere
gemeentewegen.

Verkeersverbod
Tijdens de koersen is er een volledig verkeersverbod voor alle voertuigen op het parcours.
Enkel tijdens de 3° Duvelkoers indien dit zich
toelaat is er doorgaand éénrichtingsverkeer
toegelaten na de groene vlag. Vanaf het moment dat er renners gedubbeld worden geldt
ook dan ook volledig verkeersverbod.

Start op Hollebeke-dorp (Rechtsaf) –
Komenseweg tot aan ingang Palingbeek
(Rechtsaf) – Kasteelhoekstraat tot onder
spoorwegbrug (Rechtsaf) – Kasteelhoekstraat
(Rechtsaf) – Kortewildestraat (Rechtdoor) –
doortocht en aankomst Hollebeke dorp.

Parkeermogelijkheden tijdens ‘Hollebeke
Koerst’
De Koersduvels hebben tijdens ‘Hollebeke
Koerst’ 3 parkeermogelijkheden voorzien.
Parking 1 – Eekhofstraat (tussen nr 4 en 6), dit
is de hoofdparking en gelegen op de weide van
Willem Coudron. Deze parking is open vanaf
zondagmorgen 9u.

Opgelet: Ook voor fietsers die niet deelnemen
aan de wedstrijd geldt dit verkeersverbod op
het parcours!

Het parcours van de Duvelkoers
(vanaf 16u30 tot 18u30). – rode lijn
Start op Hollebeke-dorp (Rechtsaf) – Komenseweg tot aan ingang Palingbeek (Rechtsaf) –
Kasteelhoekstraat tot onder spoorwegbrug
(Rechtdoor) – Kasteelhoekstraat (Rechtsaf) –
Klijtgatstraat
(Rechtsaf) – Hollebekestraat
(Rechtsaf) Kortewildestraat (Rechtdoor) –
doortocht en aankomst Hollebeke dorp.
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Hoe geraak je in het koersdorp te Hollebeke
tijdens ‘Hollebeke Koerst’
Om Hollebeke te bereiken is het best om de
omleidingsborden te volgen.
• Vanuit Ieper kun je het best Hollebeke bereiken via Voormezele of Wijtschate. Of je volgt
vanaf de Komenseweg ter hoogte van de
Vaartstraat de borden ‘Wielerdorp Hollebeke
Koerst’, deze leiden je langs de golf tot aan
Parking 1 en 2 in de Eekhofstraat.
(Zie de paarse lijn op het omleidingsplan.)
• Vanuit Zandvoorde kun je best Hollebeke
bereiken via Houthem langs de Hollebekestraat en de Komenseweg. Hier kom je terecht
op Parking 3
(zie groene lijn op het omleidingsplan)

Parking 3 – Komenseweg , vanaf Rosettestraat
tot aan Hollebeke dorp. Tijdens de koersen kan
op deze strook in visgraat op de linkerrijstrook
richting Hollebeke worden geparkeerd.
Let wel : Deze parking is enkel open vanaf 13u
tot 18u45. Nadien wordt de Komenseweg terug
opengesteld voor verkeer en dienen dus alle
wagens te worden verplaatst!
Parkeren in de straten die niet op het
parcours liggen is toegelaten. Hou er
rekening mee, dat de straten niet breed zijn
en er nog altijd verkeer kan passeren.
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Parking 2 – aan de kerk. Deze parking is exclusief voorbehouden voor de G-sporters. (enkel
met een aangepaste parkeerkaart)
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