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Zandsuppletie

Blokart piste
De 2 teststroken met polypavement
bleken niet het verhoopte resultaat te
halen. Voor de tweede test hebben we
zelfs de zware middelen ingezet.

De zandsuppletiewerken in Oostende zijn
gestart. Twee keer per dag komt een
sleephopperzuiger een ruim vol zand
aanvoeren. Tegen het eind van het jaar
moet het gedeelte tussen de Koninklijke
Villa en de nieuwe westelijke havendam
afgewerkt zijn. In de eerste helft van 2014
wordt dan de strook tussen de Koninklijke
Villa en Raversijde opgespoten. In een
latere fase wordt dan de strook tussen
Raversijde en Westende aangepakt. Dit
zal ongetwijfeld een invloed hebben op
onze activiteiten. Hou daarom zeer goed
de website van de club in het oog om te
weten waar de activiteiten zullen plaats
vinden (zie kalender verder)!
Voor zij die meer informatie wensen ivm
de zandsuppletie werken :

Conclusie is dat ons Belgisch klimaat te
vochtig is en onze zon heeft duidelijk niet
voldoende
kracht
om
de
piste
voldoende uit te drogen.
Wij
hebben
ondertussen
contact
opgenomen met een bedrijf dat een
product aanbiedt waarbij we de piste in
lavasteen zouden aanleggen. Lavasteen
zou voor voldoende waterabsorptie
zorgen en tevens een ondergrond die
dicht bij asfalt aanleunt. Er zal een test
zone worden aangelegd.

http://www.afdelingkust.be/Userfiles/pdf/
110628_RL_Rappor_%20KustveiligheidWEB
4.pdf
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Kalender
Tot nader order (afhankelijk van de
toestand van het strand) wordt er nog
altijd aan VVV-outside gereden. De club
is ieder weekend open vanaf 14u. Een
meeting is een bijeenkomst van leden
waarbij
geen
specifieke
activiteit
gepland is. Bij een training daarentegen
is Nicolas Boel zeker aanwezig. Bij deze
gelegenheden kan je dus een elementair
brevet aanvragen, wordt er bijstand en
uitleg gegeven en geoefend op
specifieke onderdelen van een wedstrijd
(voorbereiding materiaal, start, wedstrijdregels,…). Alle data zijn onder voorbehoud van het weer natuurlijk!

zat 8/03 : meeting (10u30 – 14u30)
zon 9/03 : meeting (11u30 – 15u30)
22-23/03 : Belgian Open Blokart
Championships Ostend (BOBCO2014)
Wedstrijden

Data 2013 :
zat 9/11 : meeting (10u30 – 13u30)
zon 10/11 : training (10u30 – 14u30)
23-24/11 : Dutch Open IJmuiden

23 tot 27 januari 2014

zat 7/12 : meeting (10u30 – 12u30)
zon 8/12 : training (10u30 – 13u30)
Data 2014 :
zat 25/01 : meeting (12u00 – 16u00)
met nieuwjaarsreceptie vanaf 16u30
zon 26/01 : reserve voor zaterdag 25/01
8-10 en 14-16/02 Belgian Boatshow Gent
zat 22/02 : training (10u30 – 14u30)
zon 23/02 : training (11u30 – 15u30)

22 en 23 maart
2014
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