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CLUB - INFO 
 

 
Club-Info is een uitgave van de Vlaams-
Brabanste afdeling van de Wielerbond 
Vlaanderen. 
 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVERS 
Jos Smets 
Voorzitter  
Secretaris 
Patrick Goossens 
Penningmeester 
Patrick De Munter 
Eddy Lissens 
voorzitter WPV-commissie 
Jo Cooman  
voorzitter Jeugdcommissie 
Jean-Pierre Leon 
dd voorzitter Commissie clubs met renners 
Frans De Visscher 
voorzitter recreatieve sporten 
André Coppers 
dd voorzitter MTB/BMX-commissie 
Benny Willems 
dd ondervoorzitter 
Pierre Hermans 
Voorzitter feestcommissie 
 
SECRETARIAAT 
Provinciebaan 4A - 3110 Rotselaar 
Tel: 016/22.26.50 - Fax: 016/22.26.50 
Openingsuren: 
Dinsdag: 18u30-20u 
info@wielerbondvlaanderen-vlaams-
brabant.be 
 
Algemeen secretaris 
Patrick Goossens - 0477/86.48.12 
patrick.goossens@wielerbondvlaanderen-
vlaams-brabant.be 
 
Adjunct-secretaris 
René Winnen - 0477/46.81.53 
rene.winnen@wielerbondvlaanderen-
vlaams-brabant.be 
 

Beste sportvrienden,  
 
De vakantie is inderdaad weer achter de rug en de voorbije 2 maanden hebben 
onze jongeren al hun vrije tijd kunnen besteden aan hun favoriete sport. Enkele 
verslagen en prestaties vind je verder in deze Club-Info. Toch moeten we ook 
opnieuw de knappe prestatie van onze gouwgenoot Jasper Stuyven nog even in 
de verf zetten. 

 
Op het WK junioren in Offida (Italië) behaalde Jasper als uittredend wereldkam-
pioen opnieuw een bronzen medaille. Een dikke proficiat ! 
Vele organisatoren ontvingen vorige week een brief over de verdere informati-
sering en centralisatie. Ik wil er toch nog even aan herinneren dat de aanvragen 
niet noodzakelijk via de computer moeten maar ook nog altijd via de gewone 
weg kunnen gebeuren zodat niet computer gebruikers nog altijd hun kalender-
aanvraag kunnen indienen. 
Tevens vind je in dit nummer informatie over de aanbestedingen van de provin-
ciale kampioenschappen,  de Belgian Cycling Happening (georganiseerd door de 
provinciale afdeling Vlaams-Brabant) en onze restaurantdagen. 
Wij hopen jullie zeker op één van deze dagen te mogen ontmoeten. 
  
Jos Smets 
Voorzitter  
  

 

 

AFDELING VLAAMS-BRABANT vzw 
Provinciebaan 4A   3110 Rotselaar  
tel: 016/22.26.50 - fax: 016/22.26.50  
www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be  
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JEUGDCOMMISSIE  (Jo Cooman) 
De zomer en de vakantieperiode zit er weer op.  Zomer is het een beetje geweest maar vakantie zeker niet. 
Waar ik in vorige editie een aantal activiteiten aankondigde kan ik nu heel tevreden terugblikken op de realisatie 
ervan.  Met zijn allen zijn we erin geslaagd om heel de zomer door een aanbod te hebben voor jong en oud. Be-
dankt aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!  
 
4 en 5 juli : Tour in Brussel 
Het begon allemaal met de Tour die hier passeerde. Samen met de mensen van de KBWB zorgden we er vanuit de 
jeugdcommissie met de hulp van Olympia Tienen voor dat miniemen (van in Mechelen) en aspiranten (van in 
Putte) hun touretappe konden rijden. Het weer zat mee en de sfeer was goed. Luid aangemoedigd door wieler-
minnend Vlaanderen, en fietsend van de ene Vlaamse Kermis naar de andere (ik vroeg mij af of ze een recordpo-
ging deden om de langste barbecue ooit te realiseren) was het voor iedereen genieten met als kers op de taart, 
na wat over en weer gepraat, (want “pas tout le monde passe à la ligne d’arrivée, c’est le Tour n’est-ce pas!) het 
overschrijden van de finish. Na de fietstocht  zorgde een gereserveerd plaatsje ervoor dat de deelnemers op de 
eerste rij stonden bij het passeren van de publiciteitskaravaan  en even later ook bij de aankomst van de renners.  
Ik denk dat we bij deze activiteit ook een enorme return gegeven hebben aan de sponsors van de afdeling want 
met niet minder dan drie wagens van Volvo  De Smet zijn hebben we de tocht begeleid en de finishlijn overschre-
den, ook hier kunnen we zeggen c’est le Tour n’est-ce pas!. 
’s  Anderendaags   vroeg uit de veren want 7 Vlaams-Brabantse jongeren mochten de touretappe vanuit Brussel 
naar Spa openen.  Uitgedost in een blauw pakje (soms veel te groot) geleverd door de tourorganisatie werden 
Arne, Beau, Jelle, Lore, Nick Sam en Yves, (Linzi haakte op het laatste moment af) op het startpodium geroepen, 
daar waar even later Lance, Cadell, Alberto  en anderen hun opwachting zouden maken .  Na een kort interview 
waarbij ze aan het grote publiek werden voorgesteld moesten  ze  als eerste op weg voor een etappe van om en 
bij de 30 + 30 km.  Zij moesten het pad effenen voor de profs.  Na 30 km konden ze plaats nemen in wagens van 
de tourorganisatie en de karavaan van binnenuit beleven.  Ook de laatste kilometers moesten gefietst worden, de 
kilometers werden gezien het rotweer beperkt om dan met zeven een koninginnespurt te houden aan de aan-
komst te Spa.  Wie gewonnen is weet ik niet meer, op de eretribune daarna werd duidelijk  dat ze alle zeven 
enorm hadden genoten.  Blij dachten ze terug aan de tocht door Brussel, de passage in Tervuren en Overijse, 
minder leuk was die regen en de grote honger, want aan eten hadden ze in de grote Tourorganisatie niet gedacht. 
Eén sandwich (een kleine) en wat water, (in Leuven Centraal is het beter!), daar moesten ze het mee doen maar 
dit ongemak woog niet op tegen hetgeen ze mochten beleven.  
 
7 juli : Klimtraining aspiranten te Glabbeek   

   



CClluubb  --  IInnffoo  44//22001100    wwwwww..wwiieelleerrbboonnddvvllaaaannddeerreenn--vvllaaaammss--bbrraabbaanntt..bbee      5 

 

 
Onder een stralende zon kwamen op 7 juli 18 aspiranten naar Glabbeek afgezaktvoor een klimtraining in het  
heuvelende hageland.  Na de verplichte groepsfoto werd er rond 14u vertrokken voor een tocht van 63km voor 
de 13 en 14jarigen en 50km voor de 12 jarigen.  Onderweg werden er een aantal hellingen bedwongen.  Zowel 
steile korte puisten als iets langere en meer lopende klimmetjes.  De meeste hellingen werden in groep beklom-
men zodat de rennertjes zich niet vanaf de eerste helling zouden kapot rijden, maar na goed opgewarmd te zijn 
kregen ze ook de kans om enkele hellingen aan eigen tempo te bedwingen.  Halverwege de training werd er een 
bevoorrading georganiseerd en werd de groep gesplitst.  De 12 jarigen namen een kortere weg terug naar Glab-
beek terwijl de 13 en 14 jarigen nog een extra lus met 2 beklimmingen maakten.  Moe maar voldaan kwamen de 
renners terug aan in Glabbeek waar een hapje en een drankje aangeboden werd. (Ward Vermeulen) 
 
12 juli : Info-avond voor de geselecteerden van het BK Nieuwelingen 
Net als vorig jaar hadden de coaches Jef en Hugo het parcours van het BK verkend, foto’s gemaakt en hun bevin-
dingen opgeslagen in een power-point presentatie.  Aan de hand van deze presentatie werden de geselecteerden 
op de hoogte gebracht van de knelpunten onderweg.  De opkomst naar dit infomoment was misschien niet zoals 
verwacht maar was voor de aanwezigen zeker een extra troef onderweg.   
 
14 juli : Klimtraining Nieuwelingen + Junioren als voorbereiding klimkoers La Gleize 
Ook hier een 10-tal jongeren die onder een nog steeds  stralende zon de klimkoers gingen voorbereiden onder de 
leiding van Hugo, Jef en Ward.  
 

 
 

 

IN  MEMORIAM 
 
Met verdriet moeten wij het overlijden melden van:  
 
Roger Degeest,  broer van Theophile (Filleke) Degeest van  Pilootwagen Hageland & Haspengouw , lid van Wieler-
bond Vlaanderen en Hageland en Haspengouw 
Frans Nys, lid WC Wielervrienden Nieuwrode en vader van Kris Nys, renner bij WPC Olympia Tienen 
 
Aan de bedroefde families bieden wij ons oprecht medeleven aan. 
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Aanduidingen commissarissen september-oktober 2010 

 
Zaterdag 18-09-2010 Dilbeek 1.12.B 
114 km - 800 EUR. - I: 't Verwen Kaffee, Gemeenteplein 9, 1700 Dilbeek - U: 13:00/14:15/14:30 - K: Gemeentehuis 
Dilbeek - Contact: Fernand Pincket, (Tel.: 0474/839013) - Extra info: 19 ronden van 6 km 
Commissarissen : Weverbergh (pc en cam) – Van Praet E  

Zaterdag 18-09-2010 Lubbeek-Pellenberg 1.17.3 
66 km - 385 EUR. - I: Feesttent, Herendaal, Lubbeek - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Gemeenteschool - Contact: Jos 
Smets, (Tel.: 0488/618087) - Extra info: 9 ronden van 7,3 km 
Commissarissen : Decock (pc) – Winnen (cam) - Engels 

Zondag 19-09-2010 Malderen 1.12.B 
105 km - 670 EUR. - I: Garage Desmedt Ludo, Hoefsmidstraat 21, 1840 Malderen - U: 11:30/14:45/13:00 - K: FC 
Malderen, Steenhuffelstraat - Contact: Luc Steenackers, (Tel.: 0475/733872) - Extra info: 15 ronden van 7 km 
Commissarissen : Verhavert (pc en cam) –Van Praet P – Van Praet D – Van Praet E 

Zondag 19-09-2010 Malderen Dames Elite 1.15 
98 km - 446 EUR. - I: Garage Desmedt Ludo, Hoefsmidstraat 21, 1840 Malderen - U: 14:30/15:45/16:00 - K: FC 
Malderen, Steenhuffelstraat - Contact: Luc Steenackers, (Tel.: 0475/733872) - Extra info: 14 ronden van 7 km 
Commissarissen : Verhavert (pc en cam) –Van Praet P – Van Praet D – Van Praet E 

Zondag 19-09-2010 Vossem 1.17.3 
61 km - 447 EUR. - I: Café In den Congo, Dorpsplein 11, 3080 Vossem - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Gemeentezaal - 
Contact: Rudy Vandecauter, (Tel.: 0473/972638) - Extra info: 5 euro (31-50) ; 11 ronden van 5,5 km 
Commissarissen : Weverbergh (pc en cam) – Miseur - Massaert 

Zondag 19-09-2010 Landen-Centrum Aspiranten + Miniemen 
Commissarissen : Decock (pc) – Winnen (cam) – Engels – Buedts – Heusdens  

Maandag 20-09-2010 Hoeilaart 1.18.Open 
66 km - 500 EUR. - I: Cafetaria De Eekhoorn, Albert Biesmanslaan 25, 1560 Hoeilaart - U: 16:30/17:45/18:00 - K: 
Sporthal, Koldamstraat - Contact: Lievin Hendrickx, (Tel.: 0473/205864) - Extra info: 5 euro (31-40) ; 15 x 20 euro 
premie ; 33 ronden van 2 km 
Commissarissen : Goossens (pc en cam) – Hoylaerts - Nipal 

Zaterdag 25-09-2010 Herne 1.14.3 
96 km - 447 EUR. - I: Café Simoens-Van Cutsem, Stationstraat 5, 1540 Herne - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Café 
Simoens-Van Cutsem - Contact: Troncquo - Geerts, (Tel.: 02/3960191) - Extra info: Premie's 6 x 10 euro ; 12 ron-
den van 8 km 
Commissarissen : Weverbergh (pc en cam) – Verckens - Miseur 

Zaterdag 25-09-2010 Rotselaar 1.17.3 
69 km - 385 EUR. - I: Herberg 't Huis, Proviciebaan18, 3110 Rotselaar - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Zaal Concordia - 
Contact: Francois Gijbels, (Tel.: 016/443144) - Extra info: 10 ronden van 6,9 km 
Commissarissen : Hoylaerts (pc en cam) – Nipal - Huens 

Zaterdag 25-09-2010 Tienen Elite 1.12 Open Ind. 
Commissarissen: Goossens (pc en cam) – De Rouck - Vanlint 

Zaterdag 25-09-2010 Lubbeek-Pellenberg Dames Elite 1.15 
80 km - 446 EUR. - I: Feesttent, Herendaal, Lubbeek - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Gemeenteschool - Contact: Jos 
Smets, (Tel.: 0488/618087) - Extra info: 11 ronden van 7,3 km 
Commissarissen : Bogaert(pc en cam) – Haepers - Verhavert 

Zondag 26-09-2010 Kraainem 1.17.3 
66 km - 447 EUR. - I: Cultureel Centrum Lijsterberg, Lijsterbessenbomenlaan, 1950 Kraainem - U: 
13:30/14:45/15:00 - K: Sporthal - Contact: louis Vogels, (Tel.: 0486/302775) - Extra info: 5 euro (31-50) ; 11 ronden 
van 6 km 
Commissarissen : Hoylaerts (pc en cam) - Miseur 

Zondag 26-09-2010 Gooik Elite 1.12 IC 
162 km - 3000 EUR - Clubprijzen: 1000 EUR. VI: Danny Schets, Edingsesteenweg 115, 1755 Gooik 
(0478/421274). - I: Sporthal Koornmolen, Processiestraat 15 - U: 10:00/11:15/13:30 - K: Sporthal Koornmolen - 
Contact: Danny Schets, (Tel.: 0478/421274) - Extra info: 57 km in lijn + 9 ronden van 11,7 km ; Briefing ploeglei-
ders op 26-09-2010 om 11.30 u in Sporthal Koornmolen - Website: www.gooiksportief.be 
Commissarissen : (VZ) Van den Eynde – (AR) Eliaerts – Vanlint – Goossens – Bogaert – Nipal (Radioverbinding) – 
FF Verhavert/VDB 

Zondag 26-09-2010 Zemst – Hofstade Aspiranten 
Aspiranten 12 jaar : 20 km. Aspiranten 13 jaar : 25 km. Aspiranten 14 jaar : 34 km. - I: School Ter Berken, Am-
broossteenweg 13, 1981 Hofstade - U: Aspiranten 12 jaar : 13:00/14:00/14:15 - Aspiranten 13 jaar : 
13:00/15:00/15:15 - Aspiranten 14 jaar : 13:00/16:00/16:15 - Contact: Julien Blockmans, (Tel.: 0486/364590) - Ex-
tra info: 12 Jaar (13 ronden van 1,560 km) ; 13 Jaar (16 ronden van 1,560 km) ; 14 Jaar (22 ronden van 1,560 km) 
Commissarissen : Engels (pc + cam) – Haepers – Buedts – Heusdens – Van Praet E – Van Praet P 



CClluubb  --  IInnffoo  44//22001100    wwwwww..wwiieelleerrbboonnddvvllaaaannddeerreenn--vvllaaaammss--bbrraabbaanntt..bbee      7 

 

Dinsdag 28-09-2010 Londerzeel-Linde 1.12.B 
100 km - 800 EUR. - I: Feesttent naast Meubelen De Linde, Linde 45, Londerzeel - U: 12:30/13:15/13:30 - K: 
Feesttent naast Meubelen De Li - Contact: Julien Van den Brande, (Tel.: 052/322310) - Extra info: 7,5 euro (31-40) 
; 10 ronden van 10 km 
Commissarissen : Verhavert (pc en cam) – Van Praet E – Van Praet D – Van Praet P 

Zaterdag 02-10-2010 Londerzeel St-Jozef 1.14.3 
86 km - 447 EUR. - I: Café Huis ten Halve, Klein Holland, Londerzeel - U: 14:00/15:15/15:30 - K: Café Huis ten 
Halve - Contact: Danny Van Praet, (Tel.: 0475/495938) - Extra info: 5 euro (31-40) ; 11 ronden van 7,8 km 
Commissarissen : Verhavert (pc en cam) – Van Praet E – Van Praet D – Streulens - Bogaert 

Zaterdag 02-10-2010 Londerzeel St-Jozef 1.17.3 
63 km - 385 EUR. - I: Café Huis ten Halve, Klein Holland 123, Londerzeel - U: 12:00/13:15/13:30 - K: Café Huis ten 
Halve - Contact: Danny Van Praet, (Tel.: 0475/495938) - Extra info: 5 euro (31-40) ; 8 ronden van 7,8 km 
Commissarissen : Verhavert (pc en cam) – Van Praet E – Van Praet D – Streulens - Bogaert 

Zondag 03-10-2010 Nieuwrode 1.12.B 
113 km - 670 EUR. - I: Taverne Buurthuis, Dorp 5, 3221 Nieuwrode - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Taverne Buurthuis - 
Contact: Jan Jacobs, (Tel.: 016/567572) - Extra info: 13 ronden van 9 km 
Commissarissen : Goossens (pc en cam) – Nipal – De Rouck 

Zondag 03-10-2010 Kumtich-Tienen Aspiranten + Miniemen 
Commissarissen : Hoylaerts (pc) – Engels (cam) – Buedts – Haepers – Heusdens - Huens 

Zondag 10-10-2010 Affligem 1.17 NAT IC 
72 km - 1200 EUR. - I: Loanton, Bellestraat 103, 1790 Affligem - U: 11:00/13:45/14:30 - K: Gem.Centrum Bellekou-
ter - Contact: Dirk Van Goethem, (Tel.: 0472/907693) - Extra info: Bergprijs 75 euro ; Tussensprinten 75 euro ; 
Briefing ploegleiders op 10-10-2010 om 12.30 u Raadzaal Bellekouter ; 800 meter in lijn + 8 ronden van 8,9 km 
Commissarissen : (VZ) Streulens – (AR) Van Praet D – Vanlint – De Munter – Bogaert – Winnen (Moto) – Godefri-
dis (Piloot) – Nipal Radioverbinding) - FF Verhavert 

Zondag 10-10-2010 Hoegaarden 1.14.3 
88 km - 447 EUR. - I: Café Op de Brug, E.Ourystraat56, 3320 Hoegaarden - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Sporthal, 
Tiesestraat - Contact: Marc Collin, (Tel.: 0477/288999) - Extra info: 11 ronden van 8 km 
Commissarissen : Hoylaerts (pc en cam) - Decock 

Zaterdag 16-10-2010 Steenhuffel  Veldrijden   B – C – D 
Commissarissen : Streulens – Verhavert – Goossens – Hoylaerts – Haepers - Bogaert – Van Praet D – Van Praet 
E – Van Praet P 

 

Aanbestedingen van de provinciale kampioenschappen - Weg 2011 
De organisatoren van wielerwedstrijden uit Vlaams-Brabant worden er attent opgemaakt dat in Taverne ’t Huis, 
Provinciebaan 18 te 3110 Rotselaar zal overgegaan worden tot de toewijzing van de organisatie van de provincia-
le kampioenschappen bij wijze van aanbesteding. 
De Vlaams-Brabantse clubs die tenminste drie opeenvolgende jaren bij de KBWB-WBV zijn aangesloten en sinds-
dien jaarlijks tenminste één wedstrijd hebben georganiseerd en hiervan bewijzen van bekwaamheid hebben gele-
verd, kunnen in aanmerking komen. 
Wij verzoeken dat alle geïnteresseerde clubs het lastenboek evenals het verplichte inschrijvingsformulier aan-
vragen of downloaden via de website www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be 
De aanbestedingen komen op zaterdag 23 oktober 2010 om 11u00 aan bod in volgende orde: 

 aspiranten, nieuwelingen 1°jaars & nieuwelingen 2°jaars (één wedstrijd met 2 titels), junioren, beloften & 
elite zonder contract (één wedstrijd met 2 titels), dames-nieuwelingen, dames-junioren , dames-elite, ama-
teurs & masters, tijdrijden 

De aanbestedingsformulieren dienen AANGETEKEND verzonden te worden aan dhr Jos Smets, Vlierbeekstraat 27, 
3052 Blanden, in dubbele omslag waarop duidelijk vermeld staat aan de buitenzijde, al naargelang “Provinciaal 
kampioenschap 2010 - categorie: ......” en moeten er uiterlijk ACHT dagen voor de datum van toewijzing aanko-
men.  
De aanbestedingsformulieren kunnen ook afgegeven worden bij aanvang van de vergadering van de betreffende 
aanbesteding. 
De data van volgende wedstrijden zijn al vastgesteld als volgt:  
- Aspiranten: zaterdag 9 juli of zondag 10 juli 
- Nieuwelingen: zaterdag 7 mei of zondag 8 mei (één wedstrijd - 2 titels) 
- Junioren: zaterdag 14 mei of zondag 15 mei (één wedstrijd - 2 titels) 
- Beloften & Elite zonder contract: zaterdag 30 april of  zondag 1 mei (één wedstrijd - 2 titels) 

- Tijdrijden: dinsdag 12 april 
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PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP MTB LANGDORP. 

Zondag 29 augustus werd  op de flanken van de Bosberg in Langdorp de 4° manche van de Flanders Cup georgani-
seerd.  De organisatie was in handen van de Langdorpse MTB club. Met 243 deelnemers, mooie wedstrijden, flink 
wat publieke belangstelling en een mooi parcours was iedereen tevreden. 
 
Overzicht van de podia van de provinciale kampioenschappen per categorie: 
Dames jeugd      NIHIL 

 
Nieuwelingen       Scheerens JorGen / Mac Crae Erno / Leaerts Yelle 
 

 
Junioren        Bats Didier / Pauwels Indy / Leuckx Bjorn 
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Beloften                     Billast Jordi / Labie Olivier / Goossens Mathieu 
 

 
Elite Heren     Van Hoovels Kevin / Vermeulen Nicolas / Claes Frans 
 
Elite Dames     NIHIL 
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Master1                    Delfosse Gerrit / Feyaerts Wim / Buelens Dirk 
 

 
Master2                    Vertessen Johny / Van Gucht Johan / Meynaerts benny 
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FunA                     Ceulemans Gert / De Bakker Raf / Van Vlasselaer Sven 
 
Niet veel verrassingen in deze podia. Op het fysiek zware en technisch moeilijke parcours van Langdorp komen de 
sterkeren op het einde ongetwijfeld naar voren. Onze provinciale kampioenen behoren allen tot de beteren zelfs 
op nationaal niveau.  
 
Joren Scheerens is net één jaar geleden via het promotioneel gedeelte van de Kids Challenge begonnen met MTB 
en behaalt na een sterk seizoen verdiend de provinciale titel.  
Junior Didier Bats –behorend tot het Be/Gold project- overklast zijn tegenstanders en wint niet enkel de titel maar 
eveneens de wedstrijd voor de Flanders Cup. 
 
Een héél sterk deelnemersveld bij de elite en beloften. Bij de elite is het volledig podium bezet door renners die 
met de nationale ploeg hebben deelgenomen aan het WK marathon in St-Wendel begin augustus. Kevin Vanhoo-
vels zal als nationaal kampioen de provinciale trui niet kunnen dragen maar dat maakte hem niet minder gelukkig. 
Bij de beloften een succes voor het Goeman team. Na de examens is Jordi Billast weer helemaal terug en beves-
tigd met de titel zijn sterk seizoeneinde. 
 
De titels van Gerrit Delfosse bij de masters1 en Johny Vertessen bij de masters2 zijn reeds een paar jaar een certi-
tude. Enkel bij de FunA is de winnaar elk jaar wat onverwacht maar van Ceulemans Gert gaan we zeker nog horen 
in de toekomst, zeker nu hij in de mooie trui van provinciaal kampioen mag rondrijden. 
En waar zitten de Vlaams-Brabantse meisjes? Niet op een mountainbike alleszins! Ook nationaal en internationaal 
is dit een vaststelling. Allicht is de MTB discipline fysiek, technisch en mentaal te zwaar voor het doorsnee meisje 
dat kennis maakt met de wielersport. Het respect dat de wel aanwezige meisjes en dames krijgen in MTB middens 
is dan ook gemeend en gewaardeerd. 
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 Kids Challenge MTB 28/08/2010 Langdorp 
Provinciaal Kampioenschap Vlaams-Brabant 

Om 12h00 werd het startsein voor de niet-vergunninghouders gegeven.  De 8-11 jarigen waren met maar liefst 23 
deelnemertjes.  Hier reed Jan Van Ham van start tot finish aan de leiding en kon aan de meet een sterk opzetten-
de Poel Jordi nog net achter zich laten. Refa Staljanssens mocht mee als derde op het podium.  Jens Vanecht en 
Kobe Delmé maakten de top vijf rond.  Bij de 12-18 jarigen kwamen 6 deelnemers opdagen.  Alexander Wouters 
Alexander won met 3,5 minuten voorsprong op Laurens Mertens Laurens  en Daan Vlayen Daan.  Andrew Poel 
werd vierde gevolgd door Jento Huysmans op de vijfde plek. 

Er stonden 67 miniemen & aspiranten klaar om in Langdorp te strijden voor de podiumplaatsen.   Zij kregen op de 
Bosberg een mooi parcours voorgeschoteld in een prachtige omgeving. Voor de aspiranten van Vlaams-Brabant 
een belangrijke dag vermits deze wedstrijd tevens telde als provinciaal kampioenschap. 

Bij de 8-9 jarigen miniemen kwamen 12 rennertjes aan de start – en jawel – ook vandaag was Lukas Malezsewski 
de sterkste van het pak.  Maar vandaag had hij op het einde maar een handvol seconden voorsprong op een 
sterke Sander Kielich die op zijn beurt alles uit de kast moest halen om Dante Coremans Dante van de 2é plaats af 
te houden.   Wout Van Ghelewe en Marco Smet maakten de top vijf volledig. 

Er stonden 18 deelnemers aan de startlijn bij de 10-11 jarigen miniemen.  Hier had zich vanaf het begin van de 
wedstrijd een kopgroepje met drie gevormd.   Jens Vertongen nam Robbe Platteeuw en Timo Kielich op sleep-
touw. Het bleef spannend tot de laatste ronde.  Jens plaatste dan een versnelling en kon enkele meters nemen.  
Ook Timo ging over Robbe zodat ze in deze volgorde over de finish kwamen.   Seppe Galicia en Ibe Braeken maak-
ten de top vijf rond. 

Bij de 12-jarigen kwamen 15 deelnemers aan de start het was uitkijken wie hier met de bloemen naar huis 
mocht.   Vanaf het begin van de wedstrijd werd er haasje over gespeeld tussen Jarne Driesen Jarne en  Tom Van 
Ingelgom.  In de laatste ronde perste Tom een stevige demarage  uit de benen en Jarne moest passen.  Tijl Pau-
wels mocht mee op het podium.  Stan Dieleman en Cedric Beck werden vierde en vijfde.   Met zijn overwinning 
pakt Tom Van Ingelgom de leiderstrui over van Tijl. 

Tom Van Ingelgom werd tevens provinciaal kampioen voor Dieleman Stan en Schol Wietse. 

Bij de 13-jarigen was het uitkijken naar de confrontatie tussen Cedric Luyckx en Niels Dervaux maar al snel was 
duidelijk dat Cedric in goede vorm is en dat niemand hem op zijn plaatselijk trainingsparcours van een verdiende 
zege ging houden.  Cedric kon een comfortabele voorsprong van één minuut uitbouwen op Niels.  Jasper Knaeps 
mocht als derde mee op het podium. 

Ook hier is de winnaar van de wedstrijd provincial kampioen. Het podium wordt vervolledigd door Helsocht 
Liam en Bjarne Bamelis. 

Bij de meisjes gaat de trui naar Van Rillaer Silke. 

Met tien deelnemers stonden de 14-jarigen aan de start in de aanwezigheid van Belgisch kampioen Gianni Van 
Donink.   Al in de startronde ging Gianni er als een speer uit een boog vandoor. Na één ronde volgde de rest als 
op een halve minuut.  Met zijn tiende zege pakt Gianni opnieuw de leidersplaats over van Wout Alleman.  Eerste 
achtervolger was Kenneth Coomans met ruime voorsprong op Jens Berckmans, Nick Vanpol en Wout Alleman. 

De mooie 2° plaats bezorgde Kenneth Coomans meteen de titel van Kampioen van Vlaams-Brabant. 
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Provinciaal pistekampioenschap aspiranten Vlaams Brabant 

 

 

Mieke Mombaerts, Lieve Dangreau , Dries Maesen , Sander Rietjens , Catherine Wernimont , en Stijn Phillips 
mochten onder toezicht van Jean-Pierre Leon de Vlaams Brabantse trui in ontvangst nemen. 

 Op de  open piste te Elewijt daagden 38 aspiranten op waaronder 28 Vlaams Brabanders die streden voor de titel 
van Vlaams Brabants kampioen. Met 1 uur vertraging door de regen werd  de wedstrijd op gang geschoten 

Bij de 12- en 13-jarige dames konden Lieve Dangreau en Mieke Mombaerts met een tweede plaats achter respec-
tievelijk Joyce Heyns en Lenny Druyts de titel bemachtigen, terwijl Catherine Wernimont in alle disciplines de 
beste was en de trui mocht meenemen naar Wemmel. 

Sander Rietjens (Leefdaal) was de beste in het omnium voor Gilles Pitchon bij de 12-jarigen, terwijl Opwijkenaar 
Dries Maesen met een 2 plaats achter Robbe Ghijs de titel in de wacht sleepte bij de 13-jarigen. Stijn Phillips (14-
jarigen) onderstreepte nogmaals dat hij wat in zijn mars heeft, na een paar overwinningen op de weg, sleepte hij 
ook de provinciale trui mee naar Vossem nadat hij in alle disciplines de beste was. Opmerkelijke prestaties waren 
er voor Mathis Heinderson, Johan Sonck, Cedric Lefeber,  Arno Van Hoorenbeek , Tom Timmerman en Celien Del-

tombe. (Jef Thielemans) 

 

 

CLUB - CALENDAR 2010 
 

VRIJDAG 17 SEPTEMBER BELGIAN CYCLING HAPPENING VOOR WIELERTOERISME HEVERLEE 
VRIJDAG 18 SEPTEMBER BELGIAN CYCLING HAPPENING VOOR WIELERTOERISME HEVERLEE 
VRIJDAG 19 SEPTEMBER BELGIAN CYCLING HAPPENING VOOR WIELERTOERISME HEVERLEE 

ZATERDAG 23 OKTOBER RESTAURANTDAGEN VLAAMS-BRABANTSE AFDELING WILLEBRINGEN 
ZONDAG 24 OKTOBER RESTAURANTDAGEN VLAAMS-BRABANTSE AFDELING WILLEBRINGEN 
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Provinciaal kampioenschap Vlaams- Brabant Elewijt Piste. 

  

Van de zes dames was Evelien Dergent  (Dijlespurters) de sterkste, daarvan kon ploegmaat Nele Seghers uit Oe-
tingen handig profiteren om met een derde plaats de provinciale trui in de wacht te slepen voor de lichtjes ont-
goochelde Evelien Deltombe en Jana Adriaensens nam het brons mee naar huis. 

 

  

Vijftien nieuwelingen, met  Kilian Michiels (Dworp) die de sluwst was.  Tom Dezwarte was de beste  in de vijfhon-
derd meter.  Michiels nestelde zich in de puntenkoers aan het wiel van Dezwarte, terwijl anderen zich afzonder-
den en een ronde namen zoals Gert Jan Decoster, Lars Haverals,  Caine Van Mol,  Lode Nuyts , Kenneth Sergoris 
en Jelle Delanghe werd favoriet Tom Dezwarte er nerveus van en toen hij dan in de eindfase nog lichtjes van zijn 
lijn afweek werd hij gedeclasseerd  wat hem de nodige puntjes deed ontbreken om de tittel te behalen .  In de 
scratch liet hij op vijf ronden van het einde zijn metgezellen in de steek maar kwam uiteindelijk één punt te kort 
op te provinciale titel.  
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Slechts zeven renners waarvan drie Vlaams Brabanders namen de start bij de junioren. Jasper de Buyst en ande-
ren ontbraken omdat de vierdaagse St. Martinusprijs te Kontich op hun programma  stond . Op  het meesterschap  
van algemeen winnaar Kim Van Leemput en Julius  Jade 2de stond geen maat   Zij reden  samen met Niels Man-
naert  voor de individuele overwinning , terwijl Jonas Phillips (Vossem) er handig van profiteerde om de nodige 
punten te vergaren, hij moest enkel voor Bjarne De Vroe eindigen  in de scratch  om de provinciale trui in de 
wacht te slepen. 

 De provinciale kampioenen Killiam Michiels, Nele Seghers en Jonas Phillips   

 

 
 

 

 



CClluubb  --  IInnffoo  44//22001100    wwwwww..wwiieelleerrbboonnddvvllaaaannddeerreenn--vvllaaaammss--bbrraabbaanntt..bbee      16 

 

RESTAURANTDAGEN VLAAMS-BRABANTSE AFDELING WILLEBRINGEN 
 
Beste sportvrienden, 
 
De voorzitter, de leden van de raad van bestuur en van de provinciale commissies van de VLAAMS-
BRABANTSE AFDELING van de Wielerbond Vlaanderen hebben de eer en het genoegen u en uw partner 
uit te nodigen op: 
 

DE RESTAURANTDAGEN van de VLAAMS-BRABANTSE AFDELING 
op zaterdag 23 oktober 2010 vanaf 17u tot 22u  

of op zondag 24 oktober 2010 vanaf 11u30 tot 15u. 
in feestzaal Buurthuis, Willebringsestraat, 3370 Willebringen-Boutersem 

 

 
 
Keuze uit verschillende voorgerechten, hoofdgerechten en desserts aan democratische prijzen. Reserve-
ren is niet nodig. 
 
De opbrengst gaat volledig naar de jeugdwerking van de Vlaams-Brabantse afdeling en wij hopen u dan 
ook te mogen begroeten.   
In afwachting hiervan tekenen wij met sportieve groet. 
 
De Vlaams-Brabantse afdeling van de Wielerbond Vlaanderen. 
 

 


