
Beste deelnemer, 

Nogmaals een welgemeende proficiat met je selectie voor het Nationaal Ponytornooi 2021 bij ons in 

Westrode.  

Om dit feest tot een goed einde te kunnen brengen, willen wij graag een paar heel duidelijke praktische 

afspraken maken. Mogen wij je vragen je hier STRIKT aan te houden?  

1 . COVID SAVE EVENT 

Het Nationaal ponytornooi brengt heel wat volk met zich mee. Hierdoor konden wij niet anders dan er 

een Covid safe event van te maken. Dit heeft twee grote gevolgen: 

- Eens op het terrein (gecontroleerd en safe bevonden) gelden er GEEN maatregelen meer. Als 
dat niet leuk is?!? Mogen we jullie wel vragen je gezond verstand te blijven gebruiken?

- IEDEREEN VANAF 12 jaar (dus geboren 26/09/2009 of vroeger!!) WORDT GECONTROLEERD 
VOOR JE DE PARKING OP MAG!!!

Hoe bereid je je hierop voor? 

- Covid Safe ticket of certificaat + id-kaart vertonen bij het betreden van het terrein.
Hou dit dus klaar in de auto/vrachtwagen zodat de controle vlot kan verlopen !

- Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:

je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig 
ingeënt; 

je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden; 

je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van 
de test plus 2 dagen; 

je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met 
een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag. 
Meer informatie omtrent waar aan te vragen kan u hier terugvinden: 
https://www.vlaanderen.be/.../informati.../covid-safe-ticket 
www.mijngezondheid.be 

REKEN OP 1 UUR VERTRAGING BIJ HET BETREDEN VAN HET TERREIN DOOR 
DEZE CONTROLE!!! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fcjm%2Fnl%2Finformatie-covid-19%2Fcovid-safe-ticket%3Ffbclid%3DIwAR0YR6qZR14sSubKg9shHYOz4z_mZy-EpeOJDCjS8F3NIlkbQLLsT0Lxeaw&h=AT0X6HYS2atYoa_u3fcmZSpauFRemGgI5TJovtM5Enmrut_RFkpumM7uWEN_Tf9bEnpte_t_8eWPWWJVh8Vn6Mej-9lI_cSr9kRNnvQl4v9jbxKrvPpoX3jcCD3gcWPyol0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2t-pFlTzwVpP5Dnx_dYlUN1w23GHfHXdN6gNiDHnqqgp7W8ERrOijkBV0UeMkH8bjJusaKWpYAKSMl7KqmK3_3N0v74y4FVff_H6cEpmc8WxjCGhwXDnWRAzLH4bPcmcln
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mijngezondheid.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR1hwxywynByy6s5S5NHEXgGauA0ZB7XW47bX2uOQjyufyRkbT_DJ6gMK_w&h=AT2mRdiKOv9nn-sPXaTSEU5VDl1cQxICpDLASewIg4Ay9GwEjuqujsebL-7mKCPA6NdEFlu52pyxMlz_aK_FeMOG7av6J7PcozARVupwWF2u1gsJNUhA4T9umPWyL-jwCyY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2t-pFlTzwVpP5Dnx_dYlUN1w23GHfHXdN6gNiDHnqqgp7W8ERrOijkBV0UeMkH8bjJusaKWpYAKSMl7KqmK3_3N0v74y4FVff_H6cEpmc8WxjCGhwXDnWRAzLH4bPcmcln


 

2. AANRIJROUTES 

In samenspraak met de politiediensten werden er 2 grote aanrijroutes voorzien. U moet deze volgen 

zodat de A12 ten allen tijde vrij blijft. Als de A12 dichtslibt, kan de wegpolitie de wedstrijd zelfs aflassen. 

Dit willen we natuurlijk ten allen tijde vermijden.  

Komende van Antwerpen:  

Rijd nog NET VOORBIJ het kruispunt van Brouwerij Duvel.  

TER HOOGTE VAN HET LUKOIL TANKSTATION VERLAAT JE DE A12 en volg je de bewegwijzering 

richting wedstrijdterrein. Reken op een extra reistijd van 20 minuten vanaf daar! NIET 

doorrijden naar Londerzeel! 

 

Komende van Brussel: 

VERLAAT DE A12 AAN DE AFRIT MEISE! Volg  vanaf daar de aangegeven bewegwijzering richting het 

wedstrijdterrein. Reken op een extra reistijd van 15 minuten vanaf daar! 

3. TERREINEN 

Alle terreinen zijn op gras, buiten een deel van de parking. Hou deze terreinen proper! Wij hopen hier 

in de toekomst ook nog tornooien op te mogen geven. Je zal van ons bij aankomst een vuilzakje krijgen. 

Gebruik dit aub. 

 

4. Een hongerke? Droge keel? 

Wij voorzien lekker eten en drinken voor iedereen in verschillende formules. Van spek met eieren als 

ontbijt om er sterk op te staan over een VIP – lunch of ander lekkers tot cava en gin – tonic om de 

overwinningen te vieren. Meer info hierover vind je op www.delevade.be. Wij zouden het heel fijn 

vinden als jullie onze vereniging hiermee steunen. 

 

Rest er ons enkel nog te zeggen: geniet van deze speciale dag en heel veel succes! Wij kijken er met 

heel onze vereniging enorm naar uit om jullie met zijn allen te mogen begroeten! 

 

De leden en het bestuur van LRV De Levade Nieuwenrode. 

 

 

 

http://www.delevade.be/

