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Ko r t r i j k  Ko e r s e  p re s e n t s

Betreft: Konvert Koerse georganiseerd door Kortrijk Koerse op 19-08-2022

Beste bewoner,

Op vrijdag 19 augustus 2022 vindt het jaarlijkse wielerfeest plaats in Kortrijk.
Dit jaar onder de noemer ‘Konvert Koerse Dames Elite’ georganiseerd door VZW Kortrijk 
Koerse  (UCI 1.1). De start vindt plaats om 16u00 op de Grote Markt van Kortrijk  en de 
aankomst is voorzien omstreeks 19u in Kortrijk ter hoogte van  het Schouwburgplein. Er 
zijn 2 grote rondes (door Kortrijk en Zwevegem) en 6 lokale rondes in Kortrijk zelf. 
Op de website www.konvertkoerse.be vindt u alle technische informatie, de duiding van 
parcours alsook een gedetailleerde tijdstabel. 

Een evenement organiseren zoals Konvert Koerse gaat niet ongemerkt voorbij. Uiteraard 
doen wij er alles aan om overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.  

Hierna vindt u de planning.

1. Opbouw (centrum Kortrijk)

 - Vanaf maandag 15/8 wordt, aansluitend op de maandagmarkt, gestart met de opbouw op  
 het  Schouwburgplein.

 - Vanaf donderdag 18/8 om 15 uur wordt gestart met de opbouw van de aankomstzone in  
 de Doorniksestraat. Dit kan enige hinder met zich meebrengen, maar doorgang blijft  
 mogelijk.

2. Tijdstippen afsluiting straten en parkings

 - Doorniksestraat tot en met tunnel parkeervrij & verkeersvrij:
   • do 18/8 20u tot einde opbouw
   • vrij 19/8 12u tot einde afbouw 19/8
 - Rijselstraat Sint-Michielsplein tot kruispunt Grote Markt parkeervrij:
   • vrij 19/8 12u tot einde afbouw
 - Schouwburgplein parkeervrij & verkeersvrij:
   • di 16/8 7u tot zat 20/8 22u
 - Graanmarkt parkeervrij:
   • do 18/8 8u tot zat 20/8 22u
   • Cambioplaatsen blijven hier wel beschikbaar
 - Casinoplein parkeervrij:
   • do 18/8 20u tot einde afbouw 19/8
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3. Passages Konvert Koerse op vrijdag 19/8

3.1. Centrum
 De passages van de rensters op vrijdag 19/8 tijdens de 2 grote rondes zullen omstreeks 

16u en 17u plaatsvinden, de passages  tijdens de 6 lokale rondes op Grote Markt � 
Doorniksestraat tussen 18u en 19u met aankomst om 19u.

3.2. Rand Kortrijk en deelgemeentes + Zwevegem (Grote Ronde)
 Voor Zwevegem en de rand van Kortrijk is de hinder beperkt tot de passages van de 

rensters. Wanneer de rode vlag zich aanmeldt wordt de rijweg kortstondig afgesloten. 
Wanneer de groene vlag voorbij is wordt alle verkeer in beide richtingen toegelaten. 

 3.3. Rand Kortrijk (Kleine Ronde)
 Wanneer de rode vlag zich aanmeldt wordt de rijweg kortstondig afgesloten. Wanneer de 

groene vlag voorbij is wordt het verkeer in de rijrichting van het peloton toegelaten. Deze 
lokale ronden zullen zich afspelen tussen 18u en 19u.

4. Geluid

 Na de wedstrijd gaat op het Schouwburgplein ‘Village’ door, het feest voor genodigden, dit 
tot uiterlijk 01u. We kregen hiervoor een vergunning van Stad Kortrijk.

5. Afbouw

 Tegen zaterdagavond 20/8 is alles afgebouwd en opgeruimd.

6. Contactgegevens

 - Verantwoordelijke Kortrijk Koerse VZW: Alexander Lemayeur 0497 48 76 62
 - Verantwoordelijke wedstrijd: Geert Penez 0486 89 41 83
 - Voor vragen : Alexander Ronsse : info@kortrijkkoerse.be. 

We proberen uw specifieke vragen snel en accuraat te beantwoorden. 

Alvast bedankt voor uw begrip. Wij doen er alles aan om mogelijke overlast tot
 een minimum te beperken, hopen natuurlijk op mooi weer én uw aanwezigheid !

Bestuur Kortrijk Koerse VZW


