
Hierbij de informatie over de indoorwedstrijd in Gent, Belgie, op 20 februari a.s. 
 
Op zaterdag 20 februari vinden in Gent (Belgie) de Belgische indoorkampioenschappen snelwandelen 
plaats.  
 
Summiere informatie hierover is te vinden op deze (Franstalige) website: 
http://www.lbfa.be/web/sites/default/files//fichier/cahier_championnats_hiver_2016_4.pdf 
 
Op pagina 14 staat het chronologisch overzicht: 
12.00 3000m marche D  
12.30 5000m marche H 
 
Inschrijven:  
Inschrijven kan bij Nicole Poels van de Vlaamse Atletiek Liga, via het volgende e-mail adres: 
nicole@val.be 
 
Inschrijving moet uiterlijk op 8 februari, om 12.00 u. 's middags sluit de inschrijving. 
 
Bereikbaarheid 
De wedstrijd wordt gehouden in de Topsporthal Vlaanderen, Zuiderlaan 14 in Gent. Deze maakt deel 
uit van het Bloso-centrum aan de Blaarmeersen in Gent. 
http://www.bloso.be/sites/topsporthal/NL/Pages/Liggingenbereikbaarheid.aspx 

Ligging en bereikbaarheid 

Met de wagen 
Neem de autosnelweg E40 richting Gent. Neem afrit 14 Gent Expo. Laat het Holiday Inn Hotel 
en de Expo aan uw rechterkant liggen. Vervolg rechtdoor over het rondpunt richting “R4 
Zelzate”. Over de brug en langs de vaart volg je deze gedurende 2,8 km om dan rechts af te 
slaan richting “Blaarmeersen”. De Topsporthal Vlaanderen is gelegen juist voor de inrit van het 
Sport- & Recreatiecentrum Blaarmeersen. 
 
Info Parking 

Met het openbaar vervoer 
Met de trein spoor je naar het treinstation Gent Sint-Pieters. Op busperron 7 (haltenummer 
204917) neem je de bus 41 of 43 rechtstreeks naar de Blaarmeersen. Afstappen doe je best aan 
de halte ”Topsporthal Vlaanderen” (haltenummer 201650) aan de ingang van het Sport- en 
Recreatie-gebied De Blaarmeersen. Via http://reisinfo.delijn.be/realtime/halte/xxxxxx kan je in 
real-time businfo krijgen over de betrokken bushaltes. Je moet enkel het haltenummer invullen 
op de plaats van de 6 kruisjes. 
Van aan de Topsporthal Vlaanderen is het stadscentrum rechtstreeks bereikbaar met bus 38 of 
39.  
 
Een taxi van aan de standplaats aan het Gent Sint-Pieters station kost normaal 7,8 euro. 

Met de fiets 

http://www.slimweg.be/toplocaties/blaarmeersen.htm 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frank 
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