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 AANBESTEDINGEN VAN DE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN - WEG 2016 

 

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 
provinciale kampioenschappen bij wijze van aanbesteding. 
 
De Vlaams-Brabantse clubs die minstens drie opeenvolgende jaren bij de WBV zijn aangesloten en sindsdien 
jaarlijks minstens één wedstrijd hebben georganiseerd en hiervan bewijzen van bekwaamheid hebben 
geleverd, kunnen in aanmerking komen. 
 
Wij verzoeken dat alle geïnteresseerde clubs het lastenboek evenals het verplichte inschrijvingsformulier 
aanvragen of downloaden via de website 

www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be 
 
De aanbestedingen komen op zaterdag 24 oktober 2015 om 11u aan bod in volgende orde: 

 Aspiranten 
 nieuwelingen 
 junioren 
 beloften & elite zonder contract (één wedstrijd met 2 titels) 
 dames-nieuwelingen 
 dames-junioren 
 dames-elite 
 amateurs & masters 
 tijdrijden 

 
De aanbestedingsformulieren dienen AANGETEKEND verzonden te worden aan Jos Smets, Vlierbeekstraat 27, 
3052 Blanden, in dubbele omslag waarop duidelijk vermeld staat aan de buitenzijde “Provinciaal 
kampioenschap 2015 - categorie: ......” en moeten er uiterlijk ACHT dagen voor de datum van toewijzing 
aankomen. 
De aanbestedingsformulieren kunnen ook afgegeven worden bij aanvang van de vergadering van de 
betreffende aanbesteding. 
 
De datums van volgende kampioenschappen zijn in 2016 vastgesteld als volgt: 
- Aspiranten:   zaterdag 4 juni of zondag 5 juni (tijdrijden 12 & 13 – Weg 13, 14 & 15) 
- Nieuwelingen:  zaterdag 7 mei of zondag 8 mei (één wedstrijd - 2 titels) 
- Junioren:   zaterdag 21 mei of zondag 22 mei (één wedstrijd - 1 titel) 
- Beloften & Elite zonder contract: zaterdag 9 april of zondag 10 april (één wedstrijd – 2 titels) 
- Tijdrijden:   dinsdag 5 april 
 
Op het formulier tot kandidatuurstelling wordt vermeld: 
1. de categorie waarvoor men in aanbesteding gaat 
2. de aanbestedingssom in cijfers en letters rekening houdend met de minimumoffertes: 
Aspiranten     1500 EUR (tijdrijden 12j-13j weg 12j-13j-14 j) 
Nieuwelingen (1° en 2° jaars)   1000 EUR 
Junioren     1250 EUR 
Beloften & Elite zonder contract  1500 EUR 
Dames elite - jun. - nieuw.   125 EUR per categorie 
Amateurs & Masters    125 EUR 
 
De kosten voor de organisatievergunning, het prijzengeld, de neutrale wagens, de fotofinish en de 
telecommunicatie vallen ten laste van de Vlaams-Brabantse Afdeling (uitgezonderd dameswedstrijden en 
amateurs & masters)  

http://www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be/


 
FILIP MEIRHAEGHE OP BEZOEK BIJ MTB-SCHOOL PAJOTTENLAND 

     

 

FORMULIER TERUGBETALING VAN CLUBAANSLUITING 2015 
(ENKEL VOOR CLUBS MET COMPETITIERENNERS) 

 
Clubs met competitierenners die in 2015 een wielerwedstrijd georganiseerd hebben kunnen tot uiterlijk 

31 december 2015 een aanvraag indienen om €75 van hun clubaansluiting teruggestort te krijgen.  
Gelieve het formulier voor deze aanvraag te vinden op onderstaande link: 

 
http://competitie.dewielerbond.be/Documenten/Terugbetaling_deel_clubaansluiting.pdf 

 
Dit formulier dient ingevuld te worden en verstuurd te worden naar:  

Wielerbond Vlaanderen  
Strandlaan 3 9000 Gent  

Mail: wendy.de.valck@wielerbondvlaanderen.be 
 

 

Gooik - Op zaterdag 26 september kreeg de Mountainbike-school Pajottenland Filip Meirhaeghe op 
bezoek. Meer dan dertig jonge renners van de jonge MTB-school kwamen opdagen om de technieken en 
kunsten van het mountainbiken te ontdekken onder leiding van deze kenner en specialist. Er werd in drie 
verschillende groepen gewerkt , de jongsten, gevorderden en de competitierijders. Zo kon ieder op zijn 
eigen niveau de technieken aanleren.  
De MTB-school in Gooik werd een jaar geleden in Gooik gestart en telt momenteel een 35-tal 
inschrijvingen. De MTB lessen gaan door op zaterdag van 9u 30 tot 11u30. Samenkomst aan de sporthal de 
Koornmolen in Gooik. Inschrijven kan nog steeds. 

Meer info bij de coördinator Niels Timmermans (nielstimmermans95@gmail.com) of via facebook MTB 
school Pajottenland. 

 

 

 

 

 

http://competitie.dewielerbond.be/Documenten/Terugbetaling_deel_clubaansluiting.pdf


 

 

 

OPENING BMX-PISTE HALLE 
 
 

 
 

Op zaterdag 10 oktober 2015 werd de BMX piste in Halle officieel geopend. Het was één van de laatste 
projecten van de net overleden schepen van sport wijlen Michel Bellemans die in Halle het wielrennen  zeer 
genegen was met de organisaties van oa diverse BK's. 
Voor de bouw van deze nieuwe piste kon de stad ook rekenen op de subsidiëring van de Nationale Loterij. 
Samen met de KBWB stelde deze laatste ook 10  BMX-fietsen ter beschikking aan de pas opgerichte club BMX-
Halle die voor het verder sportbeheer van de piste zal instaan. Drijvende kracht van de club wordt de familie 
Goeman uit Asse. 
Dank zij deze realisatie werd de leemte in de regio opgevuld en moeten de jongeren uit de Zuidwest rand en het 
Pajottenland niet meer naar Aarschot, Gent of Keerbergen om te BMX'en maar kunnen nu ook in Halle deze 
sport beoefenen. 
Vzw BMX Halle geeft toegang aan recreanten (iedereen die interesse heeft om – met het correcte materiaal - 
het parcours uit te proberen) op woensdag tussen 13 en 17u en op zaterdag tussen 9 en 13u.  De club beschikt 
over 19 BMX-fietsen en helmen die gratis gebruikt kunnen worden door recreanten of door andere clubs die het 
parcours huren. Bij slechte weersomstandigheden blijft het parcours gesloten. 
 

 
 

  PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDRIJDEN 2015-2016  

 

Cat C, D en Aspiranten op zaterdag 17 januari 2016 te Nieuwrode 
 

Cat B op zaterdag 28 november 2015 te Boortmeerbeek 
 
 

KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN  VELDRIJDEN 2015-2016  

 

Aspiranten op 11 november 2015 te Leopoldsburg 
  



 

 

 

 

AANVRAAG WIELERWEDSTRIJDEN 2016 
 

Organiseer je een wielerwedstrijd in 2016 op de weg of op de open piste, dan verwachten wij uw aanvraag 
hiervoor tegen 1 december 2015. De aanvragen kunnen vanaf heden online aangevraagd worden 

voor de aangesloten clubs via de site www.wielerbondvlaanderen.be 
Link: http://wedstrijdaanvraag.dewielerbond.be/login.aspx 

 
Indien u geen aangesloten club bent, bv. voor gentlemenwedstrijden, dien je een papieren aanvraag af te 

drukken, welke je vindt op de link: http://competitie.dewielerbond.be/Documenten/WA-WEG-001.pdf 
Deze moet bezorgd worden aan de provinciale voorzitter weg-piste-veld Vlaams-Brabant André Vanlint.  

 
Al de nodige info kan opgevraagd worden bij:  

André Vanlint, Leyse Hoevestraat 30, 2260 Tongerlo-Westerlo.  
GSM 0478 36 09 45 of via het mailadres andrevanlint@telenet.be.  

 
De Regionale Kalendervergaderingen van Vlaams-Brabant  vinden plaats:   

 

Op vrijdag 11 december 2015 om 20 uur  
Café De Vrede - Dorpsstraat 26, 1755 Gooik 

 
Op zondag 13 december 2015 om 10 uur 

Brasserie Kouterhof -  Stoopkensstraat 24, 3320 Hoegaarden 
 

Definitieve goedkeuring van de kalender 2016 tijdens de Algemene Vergadering  
van Wielerbond Vlaanderen Afdeling Vlaams-Brabant. 

 

   

Vzw Elsemaa Sportif organiseert voor de 5de keer een cyclocross 'Classica Elsemaa' te Alsemberg op de terreinen 
rond de Herisemmolen (voormalige kartonfabriek) op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2015.  

De Classica Elsemaa staat op de kalender van het regelmatigheidscriterium 'De Moedige Veldrijder'. 
Meer info: http://www.classicaelsemaa.be/ 

 

ZATERDAG 31 OKTOBER 2015: 

Cat. D 

Amateurs/Masters A: 40´. Masters B: 40´. Masters C: 40´.  

Inschrijving: AM/Ma A: 9u tot 11u15, Start:12u15 - Ma B: 9u tot 10u15, Start: 11u15 - Ma C: 9u tot 10u15, Start: 11u16 

Cat. C 

Nieuwelingen: 30´ - Juniores: 40´.  

Inschrijving: Nieuwelingen: 9u tot 12u15, Start: 13u15 - Juniores: 9u tot 13u15, Start: 14u15  

Cat. B 

Elite z/c & U23: 60´   --     Inschrijving:  9u tot 14u15, Start: 15u15 

 

ZONDAG 1 NOVEMBER 2015 

Miniemen - Afwachtingsproef Veldrit Asp. 

8 jarigen : 10´, . 9 jarigen : 12’,  10 jarigen. : 15’,  11 jarigen. : 17´. 

Inschrijving: 10u30 tot 11u30,  Start: 12u00 

Aspiranten  

12 jarigen: 20´. 13 jarigen: 22´. 14 jarigen: 25´ 

Inschrijving: 12 j: 11u45 tot 12u45, Start: 13u15 - 13 j: 11u45 tot 13u15, Start: 13u45 - 14 j: 11u45 tot 13u45, Start:14u15 

Gentlemen 

Inschrijving: 14u15 tot 15u15, Start: 15u30. Voorinschrijvingen: Tel.: 0474403061 - toondepeyper@hotmail.com 

 

Inschrijving: Tent, JB Woutersstraat, 1652 Alsemberg 

http://wedstrijdaanvraag.dewielerbond.be/login.aspx
http://competitie.dewielerbond.be/Documenten/WA-WEG-001.pdf
mailto:andrevanlint@telenet.be
http://www.classicaelsemaa.be/
mailto:toondepeyper@hotmail.com


 

 

Organisatie van: 
Koninklijke Wielerclub 

De Verenigde Sportvrienden vzw 
 
 
 

KWC De Verenigde Sportvrienden vzw uit 
Boortmeerbeek zet zich al decennia lang in 

ter promotie van de wielersport in de 
gemeente Boortmeerbeek. 

 
 

Op 28 en 29 november 2015 organiseren zij 
voor de 2e maal op rij  

een cyclocross te Boortmeerbeek. 
 
 

Alle veldritformaliteiten:  
Gemeentelijke sporthal Boortmeerbeek – 

Sportveldweg 6 – 3190 Boortmeerbeek. 
 

              5DE EDITIE CYCLOCROSS HOEGAARDEN  

    
 

 

ZATERDAG 21 NOVEMBER 2015: 

Miniemen:   8 jarigen : 10´,  9 jarigen : 12’,  10 jarigen : 15’,  11 jarigen. : 17’ 

Inschrijving: 10u tot 10u45,  Start: 11u00 

Aspiranten:  12 jarigen : 20´. 13 jarigen : 22´. 14 jarigen : 25´ 

Inschrijving: 12 j. : 11u tot 13u30, Start: 14u00 - 13 j. : 11u tot 14u00, Start: 14u45 - 14 j. : 11u tot 15u00, Start:15u30 

 

ZONDAG 22 NOVEMBER 2015: 

Cat. D:   Amateurs/Masters A: 40´. Masters B: 40´. Masters C: 40´ 

Inschrijving: AM/Ma A: 9u tot 11u15, Start:12u15 - Ma B: 9u tot 10u15, Start: 11u15 - Ma C: 9u tot 10u15, Start: 11u16 

Cat. C:    Nieuwelingen: 30´ - Juniores: 40´  

Inschrijving: Nieuwelingen: 9u tot 12u15, Start: 13u15 - Juniores: 9u tot 13u15, Start: 14u15  

Cat. B:    Elite z/c & U23: 60´ 

Inschrijving:  9u tot 14u15, Start: 15u15 

 

Inschrijving: Feesttent, Zavelkuil 1, 3320 Hoegaarden (0479790206 - andre.schoensetters@gmail.com) 

 

Meer info: www.cyclocrosshoegaarden.be 

 

Meer info: http://wielerclubdeverenigdesportvriend.webnode.be/cyclocross/ 
 

Deze cyclocross valt onder het regelmatigheidcriterium van de moedige veldrijder. 
Tevens diezelfde dag zal er gestreden worden voor de trui van Provinciaal Kampioen. 

 
 

http://www.cyclocrosshoegaarden.be/
http://wielerclubdeverenigdesportvriend.webnode.be/cyclocross/


 

 

 

 

 

CURSUS REGIONAAL COMMISSARIS WEG-PISTE-VELD  

 
De Beheerscomissie Competitiesport Wielerbond Vlaanderen organiseert in samenwerking met de Commissie 
Weg-Piste-Veldrijden Wielerbond Vlaanderen een cursus die moet uitmonden in de kwalificaties “Regionaal 
Commissaris”.  
Je hoeft slechts aan enkele voorwaarden te voldoen:  

• Je bent tenminste 18 jaar  
• Je bent lid bij een club van Wielerbond Vlaanderen  
• Attest goed gedrag en zeden (te bezorgen aan de prov. voorzitter na afspraak)  

 
De cursus zal doorgaan op zaterdag 14 november 2015 en zaterdag 21 november 2015 van 9 uur tot 12 uur en 
van 13 uur tot 16 uur. Het examen, bestaande uit een schriftelijke en mondelinge proef, heeft plaats op 
zaterdag 5 december 2015.  
Plaats van de cursus en het examen: Wielercentrum Blaarmeersen, Strandlaan 3 in 9000 Gent.  
 
Elke kandidaat-cursist dient zijn kandidatuur te stellen bij zijn Provinciale Commissie Weg-Piste: 
André Vanlint 0478/360945 (andrevanlint@telenet.be) voor uiterlijk 1 november 2015. 
  



 

WIE ORGANISEERT EEN G-WIELERWEDSTRIJD IN 2016? 
Organisatoren van wielerwedstrijden die in 2016 graag een G-wielerwedstrijd organiseren, kunnen hun 
aanvraag indienen tot maandag 16 november. 

Parantee vzw en de Wielerbond Vlaanderen doen graag een oproep bij de organisatoren van competitieve G-
wielerwedstrijden. Volgend seizoen willen wij er samen met jullie opnieuw een spannende competitie van 
maken in het Open Vlaams Kampioenschap G-wielrennen. Ben je een ondernemingsgezinde sportliefhebber en 
heb je interesse voor het organiseren van een sportevent? Dan is dit zeker iets voor jou! 

Op de Parantee-website vind je het draaiboek (2015) (onder ‘documenten’) met alle noodzakelijke informatie 
voor de organisatie van een G-wielerwedstrijd. Ook het reglement G-wielrennen kan je daar terugvinden. 

Het indienen van het aanvraagdocument (A1) is de eerste stap die je als organisator dient te ondernemen (zie 
bijlage). Gelieve daarbij een duidelijke plattegrond (met legende) aan je aanvraagformulier toe te voegen. 
De aanvragen (1) en de plattegrond (2) kan je vóór de deadline van maandag 16 november 2015, via mail 
doorsturen naar breedtesport@parantee.be. 
 
Alle aanvragen zullen in de maanden november en december behandeld worden in samenspraak met de 
competitiemanager G-wielrennen. Hij zal jullie vervolgens contacteren om de organisatorische richtlijnen (o.a. 
met parcoursinspectie) te bespreken. 

Organisatoren die rekening willen houden met de internationale kalender, die kunnen die hier terugvinden. 

Indien je vragen hebt of meer info wenst, dan kan je steeds de Parantee-medewerkers contacteren.  
 
Parantee vzw  
p/a Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, B-9000 Gent   -- Tel +32 (0)9 243 11 78 

breedtesport@parantee.be       www.parantee.be                               www.facebook.com/parantee  

WIE ORGANISEERT EEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN IN 2016? 

Geïnteresseerde organisatoren kunnen zich kandidaat stellen voor de organisatie van een Kampioenschap van 
Vlaanderen op de weg, BMX of cyclocross. Het lastenboek en de formulieren voor kandidaatstelling voor de 
organisatie van de Kampioenschappen van Vlaanderen 2016 kan je hier terugvinden. 

Discipline Categorie 
Datum 

kampioenschap 

Minimumbedrag 

aanbesteding 

Uiterste datum 

kandidatuur 

Toekenning 

kampioenschap 

Weg Nieuwelingen 5/5/2016 2000 euro 31/10/2015 01/12/2015 

 Aspiranten 21/07/2016 3000 euro 31/10/2015 01/12/2015 

 Dames jeugd Vrij te kiezen 1500 euro 31/10/2015 01/12/2015 

BMX  Vrij te kiezen 2000 euro 31/01/2016 01/03/2016 

VELD Aspiranten 11/11/2016 2000 euro 31/01/2016 01/03/2016 

 

Kandidaat-organisatoren dienen een aangetekende brief met de formulieren “officiële kandidaatstelling” (in 
tweevoud) te zenden naar dhr. Jules Vandergunst, voorzitter Wielerbond Vlaanderen, Strandlaan 3, 9000 Gent. 
De formulieren dienen onder gesloten omslag in een andere omslag verstuurd te worden, met op de gesloten 
omslag de vermelding “kandidatuur Kampioenschap van Vlaanderen 2016” + discipline en categorie. 

http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=9&lang=1&spID=31
http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=9&lang=1&spID=31
http://dewielerbond.be/Upload/2016_Parantee_CYC_AanvraagVergunning_A1.pdf
http://dewielerbond.be/Upload/2016_Parantee_CYC_AanvraagVergunning_A1.pdf
http://dewielerbond.be/Upload/2016_Parantee_CYC_AanvraagVergunning_A1.pdf
mailto:breedtesport@parantee.be
http://www.parantee.be/
http://www.facebook.com/parantee
http://competitie.dewielerbond.be/Formulieren.aspx#15


 
 
 
 


