
 

Belgisch Kampioenschap Cadetten en Scholieren en Estafetten Junioren 

Organisatie KBAB – DCLA 

Gaston Roelants Atletiek Arena  

Diestsesteenweg 272 te 3010 Kessel-Lo 

A Bereikbaarheid 

Het stadion is gelegen aan de Diestsesteenweg 272 te Kessel-Lo en is via verschillende invalswegen 

bereikbaar. 

Er is beperkte parkeergelegenheid in de omliggende straten. Sommige ervan liggen in de blauwe zone waar 

een parkeerschijf verplicht is op zaterdag 8 september. 

Gratis parkeergelegenheid is er aan het zwembad van Kessel-Lo (Stadionlaan), of betalend aan het station van 

Leuven (ingang IJzerenwegstraat of Spoordijk) voor 5.09€ per dag. Vanaf het station ben je op 10min op de 

piste. 

Zie op volgende link voor parking en de blauwe zones in Leuven:  

https://www.leuven.be/op-straat-parkeren#fcid-8618 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=50.88373394244452%2C4.733205678152444&hl=en&z=17&

mid=15DlW-ELMjGuvPcZv6xSSx39nriU 

B Inkom 

De toegangsprijs voor 1 dag is 5€, voor de twee dagen 7€. Voor kinderen onder de 12 jaar is het gratis. De 

algemene kaarten van clubafgevaardigde 2018 en de gepersonaliseerde kaarten van de VAT en jurylid (met 

foto) gelden eveneens als toegangsbewijs. 

C Aanmelding – weging tuigen 

Atleten dienen zich aan te melden aan de ingang van het stadion. De aanmelding gebeurt ten laatste 45 min 

voor de aanvang van de wedstrijd zoals op het uurschema is aangegeven. 

De tuigen moeten gewogen worden onder de tribune, 80m voorbij de ingang. 

D Kleedkamers, douches en toiletten 

Kleedkamers en douches voor de mannen en vrouwen bevinden zich aan de achterkant van de tribune. Daar 

bevinden zich eveneens de toiletten. 

E Resultaten 

De real-time resultaten zullen terug te vinden zijn op de volgende websites http://results.toastit-live.be/ en 

op de site www.dcla.be . De officiële resultaten zullen dezelfde avond eveneens gepubliceerd worden op 

www.dcla.be . 

F Catering 

Warme en koude dranken zijn te verkrijgen in de cafetaria. Een bijkomende dranktent met koude dranken 

wordt voorzien aan de overkant van de piste. 

Eten zoals broodjes, hamburgers en pasta zijn te verkrijgen in de omgeving van de cafetaria. 

G EHBO 

De EHBO post bevindt zich aan de achterkant van de tribune. 
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