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Kalender 2014-2015
In bijlage een kalender waarop alle data
vermeld staan die gunstig zijn om te rijden
qua getijden. Deze data zullen ingevuld
worden naarmate we activiteiten zullen
organiseren. Belangrijke data voorlopig
zijn : zaterdag 13 of zondag 14 september
– clubkampioenschap; zaterdag 18 en
zondag 19 oktober – Trophy Lacs de l’Eau
d’Heure en zaterdag 14 en zondag 15
maart 2015 – Belgisch Open Blokart
Kampioenschap (BOBCO)
Clubkampioenschap
zaterdag 16 of zondag 17 september
Gaat enkel door indien de meteo
omstandigheden gunstig zijn! Dit is een
ideale oefening voor de piloten met
minder
ervaring
om
nog
een
wedstrijdtraining mee te kunnen pikken
vooraleer het internationaal wedstrijd
seizoen begint. Het geeft ons ook als club
nog eens de mogelijkheid om het
transpondersysteem te testen.

Crocodile Rouge’ en zullen rijden op de
grote parking aan de site van de Lac de
l’Eau d’Heure (zo’n 25 km onder Charleroi
gelegen). De trophy zal bestaan uit veel
korte wedstrijdjes in kleine groepjes. Ook
als je geen zin hebt om aan de trophy
deel te nemen loont het de moeite om
deze plek eens uit te proberen. Tussen de
reeksen zal er tijd zijn om recreatief rond
te rijden. Indien er te weinig wind is, zijn er
alternatieven voorzien zoals Lasershoot of
Aquagolf. We beginnen op zaterdag om
13u en er is een BBQ voorzien ’s avonds.
Deelname kost €25,00 (aperitief en drank
tijdens de BBQ inbegrepen). Er zijn veel
vakantiedorpen in de omgeving voor
logement. Wie interesse heeft kunnen we
een link doorgeven waar u aan
voordeeltarief kan reserveren. Volgende
week meer uitgebreide informatie.

Trophy Lacs de l’Eau d’Heure
zaterdag 18 en zondag 19 oktober
De gelegenheid om
eens iets anders te
doen dan op het
strand te rijden. We
zijn te gast bij ‘Le

http://www.lecrocodilerouge.be
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BOBCO 2015

Elementair brevet

Op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015
is het terug hoogdag voor Blokart in
België! Er is nu al veel interesse vanuit het
buitenland… Hou alvast deze data vrij in
uw agenda.

We zullen dit seizoen terug op
regelmatige tijdstippen de mogelijkheid
geven om het elementair brevet te halen
voor zij die deze nodig zouden hebben…
Blokart track
Er wordt hard gewerkt aan het
lastenboek ivm de mogelijke blokartpiste
aan de Schorre. Ondertussen bekijken we
ook nog andere locaties die mogelijks in
aanmerking komen en die qua aanleg
kost efficiënter en ook toegankelijker
zouden zijn. De besprekingen met het
Oostends stadsbestuur daaromtrent zijn
binnen de komende weken gepland dus
hopelijks hebben we weldra uitsluitsel.

Internationale wedstrijden
Zij die zin hebben om hun kunnen te
meten met andere piloten of gewoon zin
hebben
om
andere
mensen
te
ontmoeten met dezelfde passie, kunnen
kiezen uit een reeks Europese wedstrijden.
Deze zijn terug te vinden op de website
van de EBA : (http://www.blokartasso
ciation.eu/events.php)
Voor de meer ambitieuze piloten onder
ons is er ook het wereldkampioenschap
2016 in Ivanpah – US. Meer informatie
binnenkort op de specifieke blokartworlds
website : http://www.blokartworlds.com/

(http://www.oostende.be/groenlint.aspx)

Version Français bientôt
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kalender
2014 - 2015
datum

LW* timing**

activiteit

locatie

2014
zat 13/09
zon 14/09
zat 27/09
zon 28/09

11:12
11:55
10:05
10:40

10:00 - 13:00
10:00 - 14:00
10:00 - 12:00
10:00 - 13:00

undefined

clubkampioenschap
undefined

04 en 05/10
zat 11/10
zon 12/10
zat 18/10
zon 19/10

Oostende

undefined

Spanish Blokart Open
10:07 10:00 - 12:00 undefined
10:48 10:00 - 13:00 undefined
Trophy Lacs de l'Eau d'Heure
Trophy Lacs de l'Eau d'Heure

ES - Mallorca - Binissalem

Parking centre d'aceuille de la Plate Taile

25 en 26/10

British Blokart Open

01 en 02/11

Open Nederlands Kampioenschap - Ijmuiden

zat 15/11
zon 16/11

UK - Elvington

13:49 12:00 - 16:00 undefined
14:50 13:00 - 17:00 undefined

22 en 23/11

Open de France

zat 29/11
zon 30/11

12:35 10:30 - 14:30 undefined
13:39 11:30 - 15:30 undefined

zat 13/12
zon 14/12
zat 27/12
zon 28/12

12:04
12:59
11:22
12:15

10:00 - 14:00
11:00 - 15:00
10:00 - 13u30
10:30 - 14:30

undefined

zat 10/01
zon 11/01
zon 25/01
zat 31/01

9:44
10:19
10:04
16:35

10:00 - 12:00
10:00 - 12:30
10:00 - 12:00
14:30 - 17:30

undefined

zat 14/02
zon 15/02
zat 28/02

14:19 12:30 - 16:30 undefined
15:25 13:30 - 17:30 undefined
14:52 13:00 - 17:00 undefined

zon 01/03
zat 14/03
zon 15/03
zat 28/03
zon 29/03

16:13
12:24
13:48
12:56
14:12

undefined
undefined
undefined

2015

14:00 - 18:00
10:30 - 14:30
11:30 - 16:00
11:00 - 15:00
12:00 - 16:00

undefined
undefined
undefined

undefined

* uur LaagWater
** begin en einduur activiteit. Nooit voor 10u!

BOBCO 2015
BOBCO 2015
Fin de saison
Fin de Saison (reserve)

FR - St Malo

