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Technische Fiche - Belgiek 

Bij de locatie-bepaling moet rekening worden gehouden met de lengte (13 meter) en gewicht (20 

ton) van de Belgiek. Bij opstelling is de Belgiek 13 meter x 12 meter. Locatie-bepaling wordt in 

overleg bepaald met het Belgiekteam. Zij raadplegen op hun beurt de chauffeur van de vrachtwagen 

die de Belgiek trekt én de dienst vergunningen. Buurtcomités hoeven hier dus niets te 

ondernemen. 

Eigenschappen en voorzieningen 

Belgiek is een overdekte oppervlakte van 13m op 12m met een podium van 5 meter breed en 3 

meter diep Elektriciteitsvoorziening met generator 20kVa (geluidsarm 80dBa) of vast stroompunt 

indien beschikbaar.                                                                                                                                                                    

1 mobiel toilet + 1 urinoir, los van Belgiek                                                                                                          

Basis licht (led en gloeilampen) Eenvoudige lichtbesturing via computer.                                      

Klankinstallatie, 2 actieve speakers, soundcraft mengtafel 14 kanaals, xlr-aansluitingen op podium, 1 

micro + statief.                                                                                                                                                              

90 stoelen en  20 tafels     De wettelijke brandveiligheidsvoorzieningen.  

Barmeubel + 3 barkrukken 

Bar is uitgerust met  

Klein koffiezetapparaat (2liter)  

Waterkoker  

100 frisdrankbekers en 100 pils-bekers herbruikbaar met Brugge Plus-logo  

2 bakfrigo’s (type Bahut), geen tapinstallatie 

2 vuilnisemmers voor zakken huisvuil en PMD (zakken zelf niet voorzien)  

Stromend water aansluiting met standpijp op straat + water-afvoer  

Basis poetsgerief (borstel, aftrekker, stoffer en blik, …) 

Afwasbakken met glazenborstels + afwasmiddel 
 

Logistiek verloop Weekend (wijzigingen onder voorbehoud) 

Donderdagochtend > aankomst Belgiek in de wijk (Belgiekteam) 

Donderdagmiddag > start opbouw (Belgiekteam) 

Vrijdag > afwerking en inrichting (Belgiekteam) 

Vrijdag op afspraak tussen 17u en 18u > overdracht technische werking Belgiek aan iemand van de 
buurtcomités. Deze omvat: Openen/afsluiten, uitleg generator, licht- en geluidsinstallatie.  

Vrijdagavond > volkscafé Belgiek (Belgiekteam), na het volkscafé wordt alle drank weg gehaald, bar 

staat dan klaar voor buurtprogramma. 

Zaterdag en zondag is het Belgiekteam bereikbaar voor eventuele technische problemen.  

Stef 0499/99 89 70 Marec 0479/266 319 

Zondag >  einde wijk-activiteiten ten laatste om 20u 

Maandagmorgen > 9u start afbraak tot ca.16u.                                                                                    

 



                                                                           

Technische werking - Belgiek 

BINNEN 

Één sleutel belgiek en sleutel generator  > Leg altijd alle sleutels in de regie! 

REGIE: 

Licht-PC opstarten, icoon rechts boven. Eenvoudige bediening. Bij problemen > CRTL-ALT-

DELETE, pc afsluiten en weer opstarten. Niet vergeten deze eerst af te sluiten alvorens de 

generator af te leggen! 

Dimmer: rechtsboven in de regie: bediening podiumdecorlicht, middenste lusters en bar. 

Neons en halogeen-buiten in zekeringskast in de regie: Pas bij invallen duisternis aansteken, 

voor afsluiten ook weer uitdoen. 

Mengtafel geluid 

PODIUM: 

Speakers installeren, na de activiteit, uitpluggen en thuis of in auto bewaren, nooit ’s nachts 

in Belgiek laten, ook geen waardevolle spullen achterlaten. 

Bij optreden is het mogelijk om op het podium elektriciteit en signaal (xlr) in te pluggen.  

 

Verwarming thermosstaat.  

 

BUITEN 

Verwarming: bij uitval DIESELtank checken en reset induwen. Laat de verwarming niet 

nodeloos branden! 

Generator met sleutel opstarten: 2 tot 4 maal voorverwarmen, starten OPGELET: DIESEL, 

meter in de gaten houden, indien nodig bijvullen. Generator ’s nachts niet laten draaien! 

(kost en milieu!)  Sleutel afnemen! 

Bij stroompanne: Oorzaak zoeken, bvb water in stekkerdoos, overbelasting bvb waterkoker 

én elektrische plaat én extra spots tegelijk aansteken. Zekeringen in regie en generator 

checken. 

Water, kraan opendraaien, na de activiteit dichtdraaien, stang onder de Belgiek bewaren. 

 

Zondagavond graag alle stoelen op karren en tafels voor de regie, eerst rode 

spanband leggen.                               Laat de Belgiek achter als goeie huisvader!                            

AUB: vegen én poetsen! Waarvoor dank! 

Afbraakploeg komt maandagochtend om 9u op.                 Geniet van het BELGIEKweekend!  

Het Belgiekteam Stef De Blieck 0499 99 89 70 & Marec Zeghers 0479 266 319 

 


