
Donderdagavond 26 november gaan we met de commissie 

Vrije Tijd VKS een avond karten in Gent. 

 

Meer bepaald in eKart - Dok Noord 7 - Gent. 

 

We hebben gekozen voor de formule met 3 piloten per team. Op die manier 

kunnen we naast de baan trakteren op een drankje en de rijkunsten 

aanschouwen van onze collega’s. 

 

Om 19u verwachten we de deelnemers. 

Wie nog geen lid is bij ekart-Gent dient zich eerst te registreren. Dit kost 2€. Je doet er goed aan om je 

reeds op voorhand te registeren via de website: https://www.ekart.be/registreer/ 

Op deze manier kan het inchecken vlot verlopen! 

 

eKart stelt ook enkele noodzakelijke maatregelen voorop in de strijd tegen Covid19: 

• Eigen helm meebrengen (gesloten of systeemhelm) 

(eKart voorziet helmen indien je geen eigen helm hebt) 

• Eigen helmmuts meebrengen 

(eKart voorziet helmmutsen aan €2/st. indien je dit zelf niet hebt) 

• Eigen handschoenen meebrengen (best lichte handschoenen) 

(eKart voorziet handschoenen beschikbaar aan €2,5/paar) 

• Afstand houden van de andere bezoekers 

 

Om 19u30 starten we met de kwalificaties. Iedereen krijgt de gelegenheid om 10 minuten de baan te leren 

kennen en een snelle rondetijd neer te zetten. 

Rond 20u gaan we van start met de 2 uur durende wedstrijd waarbij ieder team tracht zoveel mogelijk 

rondjes te rijden.  

We gaan strijden voor de eKart VKS beker, maar willen er uiteraard in eerste instantie een leuke en veilige 

belevenis van maken. 

De finishvlag zal wapperen rond 22u, gevolgd door de officiële huldiging van de winnaars.  

Nadien kan er uiteraard nog even nagepraat worden. 

Deelnemen kost 150€/team. 

 

Het je zin om mee te strijden voor deze beker? Schrijf je in met je team dat bestaat 

uit 3 piloten via : vks@arcelormittal.com (gelieve stamnummer, naam 

titularis & co-piloten, persoonlijk e-mailadres, gsm-nummer op te geven) 

Je ontvangt daarna verder info over de manier van betalen. 
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