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Inhoud: 

 Samenstelling Bestuur  
Vlaams-Brabantse afdeling 
 

 Oefenwedstrijd 
 

 Provinciale kampioenschappen 2016  
 

 Interclubwedstrijden:  
- Brussel-Opwijk 
- Omloop van het Hageland 
 

 Provinciaal kamp. Tijdrijden 2016 
 

 Lotto-Topcompetitie nieuwelingen 
 

 Gezondheidssessie junioren 
 

 Antidopingcharter  
 

 Jeugdcongres 
 

 Tabel versnellingen 
 

 Aanduidingen en technische gegevens 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

SAMENSTELINGEN BESTUREN WBV VLAAMS-BRABNT 2016 

 
 
 

  



 

 

COMMISSIES vzw Wielerbond Vlaanderen – Vlaams-Brabant   2016 

  



 

 

PLATFORMS vzw Wielerbond Vlaanderen – Vlaams-Brabant   2016 
 

   

  
   



 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN IN 2016 

Tijdrijden:    dinsdag 5 april –  Stok-Kortenaken (Vlaams-Brabantse Afdeling) 
U23 & Elite z/c:  zondag 10 april –  Galmaarden (Galmaarden Sp) 
Nieuwelingen:   zaterdag 7 mei – Hoegaarden (Hoegaards Cyclo Team) 
Junioren:    zondag 22 mei – Stok-Kortenaken (De Vrije Sportman) 
Dames (alle cat):  zondag 15 mei – Boortmeerbeek (De Verenigde Sportvrienden   
      Boortmeerbeek ) 
Aspiranten:   zondag 5 juni – Pepingen (Bogaarden Sportief)   
Amateurs & Masters:  zaterdag  27 augustus – Schiplaken (De Verenigde   
      Sportvrienden Boortmeerbeek) 1.12C 

 



 

 

BRUSSEL-OPWIJK                                      28/2/2016  

 

 

 

 

 

 

150 km - 1525 EUR - Clubprijzen: 500 EUR.  

Voorinschrijvingen: De Nil Alfons, Jozef Cardijnlaan 56, 1860 Meise (022696002) –  
I: Sportschuur, Populierenlaan 20, Meise-Wolvertem - U: 09:30/10:45/ -  
K: Sportschuur, Populierenlaan 20, Meise-Wolvertem –  
Contact: Boyen Noel, (Tel.: 052357846) (noelboyen@skynet.be of brusselopwijk@telenet.be) –  
Extra info: 130 km + 3 x 6,8 km / Briefing: 10u55 - Med. Controle: Heiveld 61, 1745 Opwijk –  
 
Website: www.brusselopwijk.be 
 
Technische gids: zie link:  
http://www.brusselopwijk.be/2016Technische%20Gids%20Brussel%20-%20Opwijk.pdf 
 

  

http://www.brusselopwijk.be/
http://www.brusselopwijk.be/2016Technische%20Gids%20Brussel%20-%20Opwijk.pdf


 

 

 

OMLOOP VAN HET HAGELAND- TIELT-WINGE   28/2/2016 

 

 

 

 

 

129,1 km - 2353 EUR - Bijkomende prijzen: 300 EUR.  
Voorinschrijvingen: Roger.Nolmans@pandora.be, (0477684611) –  
I: Sporthal ´t Solveld, Ralisweg 17, 3390 Tielt-Winge (0477684611). - U: 10:00/11:15/13:30 –  
K: Sporthal ´t Solveld, Ralisweg 17, 3390 Tielt-Winge –  
Contact: Roger Nolmans, Beurtstraat 77, 3390 Tielt-Winge (Tel.: 0477684611) (Roger.Nolmans@pandora.be) –  
Extra info: 53,1 km + 5 x 15,2 km/ Rushes: 150€/ Bergklassement: 150€/ Briefing: 11u30 –  
Med. Controle: Sporthal ´t Solveld, Ralisweg 17, 3390 Tielt-Winge –  
 
Website: www.cttilt.be 
 
Technische gids: zie link: 
http://www.cttilt.be/images/pdf-files/2016/Tielt_Winge_map_technische_gegevens_2016-3.pdf 

 

 

http://www.cttilt.be/
http://www.cttilt.be/images/pdf-files/2016/Tielt_Winge_map_technische_gegevens_2016-3.pdf


 

 

 

 

 

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN 2016  

  

Op dinsdag 5 april 2016 heeft in Stok-Kortenaken het PK Tijdrijden plaats (aanvang: 12u).  
Renners die hier aan wensen deel te nemen kunnen hun kandidatuur sturen naar: 
andrevanlint@telenet.be. 
 
Er worden ook ploegentijdritten georganiseerd voor Nieuwelingen, Juniores en U23/Elite zonder 
contract (aanvang: 15u30). Kandidaturen sturen naar: andrevanlint@telenet.be. 

 
Starturen worden na het aflsuiten van de voor-inschrijvingen op 25 maart 2016 kenbaar gemaakt op 
de site van Wielerbond Vlaanderen – afdeling Vlaams-Brabant. 

 

 

Op onderstaande link vind je het reglement van de Topcompetitie voor Nieuwelingen terug: 
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2015/N-
ROU-DP-16006-151125-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2016.pdf 

 

  

 

 

http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2014/19-11-

2014/N-ROU-DP-14007-141119-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2015.pdf 

              

              

              

              

          

VLAAMS-BRABANTSE CLUB IN ORDE MET DE SOLIDARITEITSBIJDRAGE - 2016 

 

Kalender wegwedstrijden: 

-03 april 2016:  AALST-ST.-TRUIDEN  

-17 april 2016:  VORSELAAR  

-07 augustus 2016:  GOOIK  

-13 augustus 2016:  POLLEUR-STOUMONT-POLLEUR  

-25 september 2016:  JEMEPPE  

-09 oktober 2016:  AFFLIGEM 

mailto:andrevanlint@telenet.be
mailto:andrevanlint@telenet.be
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2015/N-ROU-DP-16006-151125-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2016.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2015/N-ROU-DP-16006-151125-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2016.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2014/19-11-2014/N-ROU-DP-14007-141119-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2015.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2014/19-11-2014/N-ROU-DP-14007-141119-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2015.pdf


 

 

 

 

Net als vorig jaar organiseren KBWB en WBV i.s.m. de provincies gezondheidssessies voor de 
junioren, met verplichte aanwezigheid. 

Deze gezondheidssessies vinden plaats op de volgende data: 
- Woensdag 23 maart (Vl. Brab): Auditoria J. Monnet-M. Weber- Parkstraat 51, 3000 Leuven 
- Woensdag 30 maart (OVL): OC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele 
- Donderdag 31 maart (LIMB): Zaal De Schalm Landwaartslaan 99 Genk 
- Maandag 4 april (WVL): Foyer van het OC De Schouw, Tweelindenstraat (zijstraat Stegelstraat)  
    Lichtervelde 
- Woensdag 13april (ANTW.): Gemeenschapscentrum Jan Vander Noot, Mudaeusstraat, 2960 Brecht 

Verplichte aanwezigheid voor junioren: zie sportreglementen WBV Art. 201.18 

Aanvang 19u30, inschrijven vanaf 18u30. Duur max. 2 uur.    

Het programma zal met dit van de voorgaande jaren vergelijkbaar zijn: intro, presentatie door een lid 
van de Medische Commissie van de KBWB, simulatie van een antidopingcontrole en gesprek met 
profrenner(ster). 
 
Deze infosessies zijn ook voor andere categorieën opengesteld (vrijblijvende aanwezigheid). 

Later volgt meer info. 

 

 

Antidopingcharter KBWB 

De Antidopingcommissie van de KBWB heeft in nauw overleg met de federaties, waaronder dus 
Wielerbond Vlaanderen, een antidopingcharter opgesteld. 

Voor de Belgische renners is dit charter gelinkt aan de vergunningsaanvraag. Om het 
toepassingsgebied van dit charter nog verder te verruimen werd het ook gekoppeld aan de 
clubaansluiting zodat het charter uitgebreid wordt naar de Belgische organisatoren van wedstrijden en 
de clubs en teams met renners. 

Voor de buitenlandse clubs/teams dienen de organisatoren van de interclubwedstrijden van de diverse 
categorieën het charter bij de uitnodiging van de ploegen mee te sturen. De ploegen sturen vervolgens 
het ondertekende document naar de KBWB (philippe.marien@belgiancycling.be). 

De buitenlandse clubs die het ondertekende document niet tijdig aan de KBWB terugbezorgd hebben 
zullen dit uiterlijk bij de inschrijving voor de wedstrijd voorleggen. 

Download het Antidopingcharter 

 

 

 

http://competitie.dewielerbond.be/Formulieren.aspx#25


 

 

 WBV – JEUGDCONGRES  

Eind februari organiseert Wielerbond Vlaanderen een WBV-Jeugdcongres om jeugdclubs, opleiders en 
trainers te informeren bij de start van het seizoen. 

Het wielerseizoen 2016 dat op gang wordt geschoten in Australië, Argentinië en andere zonovergoten 
landen, is het signaal dat wij ons stilaan mogen opmaken voor de Belgische seizoensstart. Bij de start 
van een nieuw wielerjaar komen er altijd heel wat vragen van opleiders, trainers en jeugdclubs onze 
richting uit met betrekking tot reglementswijzigingen, opleidingen, toekomstvisies, enz. Om al deze 
vragen te centraliseren, organiseren wij als Wielerbond Vlaanderen het allereerste WBV-
Jeugdcongres!  

WBV-jeugdcongres? 

Het WBV- jeugdcongres is een bijeenkomst georganiseerd door Wielerbond Vlaanderen voor alle 
jeugdclubs (renners van micro tot en met junior), opleidingscentra, opleiders en trainers die actief zijn 
in 2016. Tijdens dit congres zullen niet enkel belangrijke aandachtspunten voor 2016 besproken 
worden, maar zal er ook een inspraakmoment voor de clubs, opleiders en trainers voorzien zijn om 
samen met ons te bekijken hoe Wielerbond Vlaanderen zijn visie/werking in het jeugdwielrennen moet 
verderzetten richting 2020. 

  

Waar en wanneer? 

We organiseren het WBV-Jeugdcongres op twee verschillende data, in Gent en in Herentals. 
 
Herentals - 23 februari 2016: ontvangst 18u30 / start 19u-21u  
Adres: Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals  
 
Gent - 25 februari 2016: ontvangst 18u30 / 19u-21u  
Adres: Zuiderlaan 14, 9000 Gent 

  

Inschrijven 

U kan via deze link u inschrijven voor het WBV-congres in Herentals of Gent 
(max. 2 deelnemers per club/centrum) 

 

AANPASSING VERSNELLINGEN JEUGDRENNERS IN 2016 

https://docs.google.com/forms/d/1C0CUf2q4ANQ-iT1RD5Y7KjvyCQoXM2cZSL3gZhdq53U/viewform


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


