
 

 

WEDSTRIJD :  KRAAK DE BRIGANDCODE 

Het Boerenkrijgcomité Overmere heeft ter gelegenheid van 225 jaar Boerenkrijgherdenking een verbinding tussen 

Overmere en Hasselt gemaakt via 10 fietslussen: een lus rond Overmere/Berlare, Dendermonde, Bornem, Boom, 

Mechelen, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Westerlo, Diest en Hasselt. (Deze lussen zijn met elkaar verbonden !). 

Vanaf 1 maart worden aan het raam van 22 horecazaken schijfjes gehangen van +- 15 cm grootte waarin een code is 

gebrand. Deze code heb je nodig voor de wedstrijd. De betreffende horecazaken staan vermeld per regio op de kaart 

van de fietslus. De schijfjes blijven hangen tot en met 15 augustus 2023. Men kan dus vanaf 1 maart starten en heeft 

24 weken de tijd om te genieten van de vrijheid en de schoonheid van het mooie Vlaamse landschap, het mooie 

weder, een terrasje, brasserie of B&B. Dit alles wordt doorspekt met een leuke wedstrijd. Lus 1 en lus 10 bevatten 

elk 3 schijfjes, de lussen 2 tot en met 9 bevatten er elk 2. De bedoeling is dat men alle codes noteert om er daarna 

mee aan de slag te gaan. 

De inschrijvingsperiode loopt tot 31 mei, want vanaf dat moment start de eigenlijke wedstrijd en hebben we een   

e-mail adres nodig ! Vanaf 1 juni 2023 worden er 55 vragen op je afgevuurd via mail. Deel I van de wedstrijd eindigt 

op 15 augustus , deel II gaat door op 26 augustus in het Boerenkrijgpark in de feesttent te Overmere, waar de 

brigandcode wordt gekraakt en waar ook de prijsuitreiking zal plaatsvinden. (met heel mooie prijzen !). 

We werken vanaf 01/01/2023 met een ‘voor-inschrijving’ met betaling van 5€ p.p; op latere datum kan men verder 

de keuze maken tussen de 10 of enkele lussen ervan te berijden, maar toch meedoen aan de wedstrijd (zelf of via 

peterschap) of enkele lussen rijden zonder deelname wedstrijd. Iedere ingeschrevene krijgt dus wel de brochure 

met de nodige gegevens. Er zijn 3 manieren van inschrijving: via onderstaande ‘contactinschrijving’ én directe 

betaling, of via Bankrekening Boerenkrijgcomité Overmere BE83 4423 5296 2115 én email naar 

Boerenkrijgwedstrijd@outlook.com en later via de uitgegeven brochure en via de bankreknr. of cash 

__________________________________________________________________________________ 

Wil je graag de Boerenkrijgwedstrijd ‘Kraak de Brigandcode’ ondersteunen als ‘sponsor’ en/of deelnemer?  

Geen probleem, vul hieronder dan je naam en email-adres in. 

Naam: ……………………………………………………………………………………………… 

Email: ………………………………………………………………………………………………. 

We vragen een bijdrage van € 5 p.p. :  1  x €5 = €5  /  2 x €5 = 10  ( schrappen wat niet past ). 

Wat krijg je in de plaats ? Je naam wordt op de deelnemerslijst van de Boerenkrijgroute genoteerd. 

Je ontvangt vanaf 1 maart 2023 een brochure met de 10 fietslussen (en het wedstrijdreglement ). Je wordt 

uitgenodigd en je kan deelnemen aan de afronding van de wedstrijd op 26 augustus 2023 in het Boerenkrijgpark. 

Vind je dat het wedstrijdgedeelte als deelnemer niets voor jou is, (of kan je niet aanwezig zijn) dan kan je als 

‘deelnemer-supporter’, of ‘deelnemer- afwezige’) je laten vervangen door een gezinslid, familielid, vriend of kennis. 

Je bent dan meter of peter van de vervanger die je zelf hebt gekozen. (  P.S. De bijdrage gaat integraal naar de prijzenpot ).  

De coördinator Boerenkrijgwedstrijd en –brochure   

Herman Vander Stricht 
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