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INFO 

 

02/2017 
 

 

 

15/02/2017 

Inhoud: 

 Jeugdsportfonds: kwaliteitslabel 2016 & 
kandidatuurstelling 2017  

 

 Samenstelling bestuur & commissies  
Afd. Vlaams-Brabant 

 Prov. Kampioenschappen 2017 
 

 Oefenwedstrijd Vollezele 

 

 Ronde van Vlaams-Brabant 2017 
 

 Podia PK veldrijden Diest 
 

 IC Brussel-Opwijk 
 

 Spar Omloop van het Hageland 
 

 Voorinschrijvingen 2017 
 

 Gezondheidssessies Junioren 
 

 Aanduidingen en technische gegevens 
Februari-Maart 2017 (Weg) 

 

 Aandachtspunt organisatie wedstrijden 

 



 

 

 

KWALITEITSLABEL VOOR CLUBS VLAAMS-BRABANT 

In het kader van het Jeugdsportfonds 2016 behaalden volgende clubs van Vlaams-Brabant een kwaliteitslabel 
voor hun jeugdvriendelijke en gestructureerde clubwerking. 

 
GOUDEN LABELS 

BMX TEAM BEKAF AARSCHOT 
WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENEN 

LENSWORLD CT 
WIELERCLUB NOORD-WEST-BRABANT 

ZILVEREN LABELS 
BMX DENNENTEAM KEERBERGEN 

BRONZEN LABELS 
CT VIVE LE VELO DIEGEM 

YOUNG CYCLING TALENT DEMER & DIJLE 
 

JEUGDSPORTFONDS 2017 

In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen richt Cycling Vlaanderen een 
Jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend worden om Vlaamse wielerclubs met 
renners een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven ontplooien die hun jeugdwerking kwalitatief 
verbeteren. Wil jouw club hierin deelnemen? 
 
Ontdek de voorwaarden in het reglement en schrijf je in vóór 1 maart!  
(Minimumvoorwaarde is 10 jeugdrenners) 
 
REGLEMENT & INSCHRIJVING - Klik hier 

 

 

SAMENSTELINGEN BESTUREN CV VLAAMS-BRABANT 2017 

 

 

http://competitie.dewielerbond.be/Formulieren.aspx#0


COMMISSIES CYCLING VLAANDEREN – Afdeling Vlaams Brabant 2017  

 



PLATFORMS CYCLING VLAANDEREN – Afdeling Vlaams-Brabant 2017 

 

  



 

 

 

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN WEG IN 2017 

Tijdrijden:   donderdag 6 april –  Stok-Kortenaken (De Vrije Sportman) 
U23 & Elite z/c: zondag 30 april –  Galmaarden (Galmaarden Sportief)  
Nieuwelingen:  zaterdag 6 mei – Herfelingen-Herne (Wielerclub Smurfen Herfelingen) 
Junioren:   zondag 14 mei – Hoeleden-Kortenaken (De Snelle Spurters) 
Aspiranten:  zondag 4 juni – Ossenweg-Zoutleeuw (Ossenwegse Sportvrienden)   
Dames (Elite&Jeugd): zondag 23 juli – Malderen (WC De Sprinters Malderen) 
 

 

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN 2017 

  

Op donderdag 6 april 2017 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. 
Kandidaturen sturen naar: andrevanlint@telenet.be. 
 
Starturen worden na het aflsuiten van de voor-inschrijvingen op 25 maart 2017 kenbaar gemaakt op de site 

van Cycling Vlaanderen – afdeling Vlaams-Brabant:  

www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be 

 

DEELNAME PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 

De titel van provinciaal kampioen kan behaald worden door te voldoen aan volgende voorwaarden. 
 
Voorwaarden om te kunnen deelnemen aan een PK of VK: 
1/ Woonachtig zijn in België 
2/ Houder zijn van een CYCLING VLAANDEREN-vergunning of KBWB-vergunning (voor zij die wonen in 

Vlaanderen of Brussel en aangesloten zijn bij een UCI-team of aangesloten zijn bij een buitenlandse club) 
 
Wie rijdt waar zijn PK: 

- Woon je in Vlaanderen - in de provincie van je woonplaats 
- Woon je in Brussel - in de provincie Vlaams-Brabant 
- Woon je in Wallonië - in de provincie waar de club gezeteld is 

 
FAQ… 
• Een buitenlander die niet in België woont kan dus niet meedoen. Een Nederlander, die in Nederland woont, 

en aangesloten is bij een Vlaamse club, kan dus niet meer meedoen 
• Iemand die in Vlaanderen woont en in een buitenlandse club rijdt heeft een KBWB vergunning en kan dus 

meedoen aan het PK van de provincie waar hij/zij woont 
• Een Waal die aansluit via CYCLING VLAANDEREN bij een CYCLING VLAANDEREN-club kan meedoen aan een 

PK in de “Club-provincie” 
• Een Waal met FCWB-vergunning kan niet meedoen. 
• Een Vlaming die in Vlaanderen woont en aangesloten is bij een FCWB-club (en dus geen CYCLING 

VLAANDEREN-licentie heeft), kan dus geen PK / VK rijden in Vlaanderen, wel in Wallonië 
 
Deze voorwaarden gelden voor alle disciplines. 
 
 
 

 

mailto:andrevanlint@telenet.be
mailto:andrevanlint@telenet.be
http://www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be/


 

 

OEFENWEDSTRIJDEN CYCLING VLAANDEREN – Afd. Vlaams-Brabant 

 

 
Inschrijving:  Voetbalkantine SKO Vollezele – vanaf 10u. 
  Vollezelestraat 48, 1570 Galmaarden (Vollezele) 
 
Kleedkamers:  Voetbal SKO Vollezele 

 
 
 
 

RONDE VAN VLAAMS-BRABANT 2017 
 

Woensdag 26 juli 2017  Hakendover 

Donderdag 27 juli 2017  Leefdaal – Tijdrit 

Vrijdag 28 juli 2017  Leefdaal -Wegrit 

Zaterdag 29 juli 2017  Landen 

Zondag 30 juli 2017  Rillaar 

   



PROVINCIAAL KAMPOENSCHAP VELDRIJDEN 2017 - HamelterreDiest  

ASPIRANTEN 12jr: 

1. VUERINCKX Thomas 
 AA-Dronk Jongerenteam 

2. FLUSSIE Chepe 

 Wim Ruelens Lotto Olympia Tienen 

3. VAN ELSEN Mauro 

 Young Cycling Talent D&D 
 

Meisjes: 

1. BOELS Dina 
 Wim Ruelens Lotto Olympia Tienen  
 

 

ASPIRANTEN 13jr: 
 

1. VAN DER HEYDEN Dario 
 KTC Cycling Team 

2. PAUL Loïs 

 Lensworld Cycling Team 

3. VRANKEN Jordi 
 Young Cycling Talent D & D 
 
Meisjes: 

1. DE SMEDT Febe 

 KTC Cycling Team 
 

 

ASPIRANTEN 14jr: 
 
 

1. VANDERLINDEN Lukas 
 Wim Ruelens Lotto Olympia Tienen 

2. WUYTS Yannick 

 Young Cycling Talent D & D 

3. BUVE Yoerik 

 OMC MTB Club-Opoeteren 
 
 
 
 
 

  



NIEUWELINGEN/U17 1e jaars: 
 

1. COREMANS Dante 

 Lares-Doltcini CT 

2. VAN CAMPENHOUT Jetze 
 AA-Drink Jongerenteam 

3. WAUTERS Seppe 
 Wim Ruelens Lotto Olympia Tienen 
 
 
 

 
 

NIEUWELINGEN/U17 2e jaars: 
 

1. MALEZSEWSKI Lukas 
 Granville Factory team 

2. VAN TRICHT Floris 
 Wim Ruelens Lotto Olympia Tienen 

3. CLYNHENS Toon 
 AA-Drink Jongerenteam 
 
 

JUNIOREN: 
 

 

1. DEJONGHE Len 

 IKO Enertherm-Beobank 

2. VAN RILLAER Witse 

 Royal Cureghem Sportief 

3. JORDENS Jarno 

 AA-Drink Jongerenteam  
 
    

 
 

DAMES JEUGD: 
 

1. CRABBÉ Kiona 
 VAN ASSCHE - VERTRONICS CT 

2. VERBEEK Britt 

 LENSWORLD CYCLING TEAM 
 
 
 
 
 



 

 67STE BRUSSEL – OPWIJK                    CAT 1.13 IC1                     ZONDAG 26-02-2017 

 
Van categorie veranderd:  
1.13 IC  1 - BELOFTEN U23 
 
1500 EUR - Clubprijzen: 500 EUR.  
 
145 km met aanloop waarvan 127 km in lijn en drie 
plaatselijke ronden van 6 km 
 
Voorinschrijvingen: De Nil Alfons, J Cardijnlaan 56, 
1860 Meise (022696002) (brusselopwijk@telenet.be) 
 
Inschrijving: 09u30 in De Sportschuur, Populierenlaan 
20, 1860 Meise  
 
 

Vertrek:  Populierenlaan, Meise  -  om 12u55  
Aankomst:  Heiveld, Opwijk  -  omstreeks 16u30 
  
Contact:  Boyen Noel, Beiaardlaan 6, 1745 Opwijk (Tel.: 052357846) (boyennoel@skynet.be)  
 
Website: www.brusselopwijk.be 
 
 
 

SPAR OMLOOP VAN HET HAGELAND                 Tielt-Winge                 Zondag 26-02-2017     

 
126,62 km - 2353 EUR.  
 
Inschrijving: Sporthal ´T Solveld, Ralisweg 17, Tielt-Winge om 10u 
  
Vertrek:  Blerebergstraat, Tielt-Winge om 13u:30  
 
Aankomst:  Blerebergstraat, Tielt-Winge omstreeks 17u 
 
Contact:  Nolmans Roger, Beurtstraat 77, 3390 Tielt-Winge  
   Tel.: 0477684611 roger.nolmans@pandora.be  
 
Extra info:  46,6 km + 4 x 17,4 km / Bergprijs: 75€, 50€,25€ / 
   Rushes: 75€,50€,25€ /  
 
Briefing:  Sporthal ´t Solveld, Ralisweg 17, Tielt-Winge  
 

 
Website:  www.cttilt.be 
 
Technische gids: klik op: lottocyclingcup.Tielt Winge_Technische Gegevens 2017 
 

 
 
 
 

http://www.brusselopwijk.be/
http://www.cttilt.be/
http://lottocyclingcup.be/lc15/dendermedia/cyclingfiles/Tielt%20Winge_map%20technische%20gegevens%202017%20versie%20290117%20bis.pdf


VOORINSCHRIJVINGEN 2017 
 

Om de veiligheid van onze renners in wedstrijd te verhogen, is er vanaf het wegseizoen 2017 voor een hele reeks 
wedstrijdcategorieën een maximum aantal deelnemers. Om te vermijden dat renners nodeloos naar wedstrijden 
vertrekken waar ze uiteindelijk niet meer kunnen starten omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt, 
werken we voor deze wedstrijden met een voorinschrijvingssysteem. 

Er is een maximum aantal starters en dus voorinschrijving voor volgende types wedstrijden. 

 Soort wedstrijd Max # 
1.12A 1.12A – ind.reg.wed.(120-140 km) Elite zc/U23/BCP 175 
1.12B 1.12B – ind.reg.wed.(100-120 km) Elite zc/U23 175 
1.12O Elite 1.12 Open Ind. 175 
1.13A 1.13A – U23 (120-140 km) 175 
1.13B 1.13B – U23 (100-120 km) 175 
1.14.3 1.14.3 Juniores 150 
1.15A 1.15A NAT Dames – IND 175 
1.15B 1.15B NAT Dames – IND 175 
1.16 1.16 Dames IND / Jun.+Nieuw. 150 
1.16AFW 1.16 Dames IND / Jun.+Nieuw./  150 
1.16JA 1.16 Dames IND/Jun./ Afwachtingswedstrijd 150 
1.16N 1.16N Dames Nieuwelingen 120 
1.16NA 1.16 Dames IND/Nieuw./ Afwachtingswedstrijd 120 
1.17.3 1.17.3 Nieuwelingen 120 
1.18O 1.18 Open Indiv. (Am./Mast./B.El.zc/B.U23) 150 

 
OPGELET: Er kan pas worden vooringeschreven voor een bepaalde wedstrijd indien de wedstrijdvergunning aan 
de organisator is afgeleverd. 
 
Waar kan ik voorinschrijven? 

De voorinschrijvingen voor de wedstrijden verlopen digitaal. Je kan je als renner registreren op deze site.  
Heb je een vergunning van Cycling Vlaanderen of KBWB, dan doe je dit hier aan de hand van je barcode:  
http://mijn.cycling.vlaanderen/registreer 
 
Heb je geen vergunning van Cycling Vlaanderen of KBWB, maar van de Waalse of van een buitenlandse 
federatie, dan kan je je hier registreren:  
http://mijn.cycling.vlaanderen/register 
 
Eens je geregistreerd bent, kan je inloggen en aan de linkerkant van het scherm klikken op 'Mijn Wedstrijden'. 
Daar kan je je dan voorinschrijven voor wedstrijden en jouw voorinschrijvingen opvolgen. 

 

Tot wanneer kan ik voor een bepaalde wedstrijd voorinschrijven? 
Dit kan tot twee dagen voor de wedstrijddag. Indien een wedstrijd bijvoorbeeld op zaterdag plaatsvindt, kan er 
tot donderdag middernacht (24 uur) worden vooringeschreven. 
 
Ben ik zeker te kunnen starten als ik vooringeschreven ben? 
Op de website zal bij jouw inschrijvingen ook worden aangegeven of je al dan niet kan starten. Dit hangt af van 
twee zaken: ten eerste of het maximum aantal deelnemers is bereikt, en ten tweede of je over de juiste 
vergunning beschikt om in de desbetreffende wedstrijd te starten. Dit laatste zal gecontroleerd worden door 
een provinciale verantwoordelijke waarna dit zichtbaar zal zijn bij jouw inschrijving. 
 

Kan ik voor verschillende wedstrijden op eenzelfde dag voorinschrijven? 
Nee, dat kan niet. We willen hiermee vermijden dat renners zich voor tal van wedstrijden inschrijven en daarna 
zich uitschrijven voor de wedstrijden waarin ze niet starten. Dit zou tot kort voor de sluiting van de 
voorinschrijvingen een vertekend beeld geven van het aantal starters. 
 

https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseThree
http://mijn.cycling.vlaanderen/registreer
http://mijn.cycling.vlaanderen/register
https://mijnwbv.dewielerbond.be/Login
https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseFour
https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseFive
https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseSix


Kan ik mijn voorinschrijving nog annuleren? 
Ja. Je kan tot twee dagen voor de wedstrijddag jouw voorinschrijving voor een bepaalde wedstrijd online 
annuleren. 
 
Kan ik zien hoeveel renners er voor een bepaalde wedstrijd al zijn ingeschreven? 
Dit zal inderdaad te zien zijn in de lijst van wedstrijden waarvoor je zal kunnen inschrijven. 
 
Heeft het zin om me voor een wedstrijd nog in te schrijven als het maximum aantal starters al is bereikt? 
Dit heeft zeker zin. Als er een aantal renners niet over de juiste vergunning beschikken of als er zich nog een 
aantal renners uitschrijven voor deze wedstrijd, dan schuif je op in de inschrijvingslijst en kan je mogelijks toch 
nog startrecht krijgen. 
 
Kan ik nog ter plaatse inschrijven? 
Als het maximum aantal starters een halfuur voor de start van de wedstrijd niet is bereikt, kan er ter plaatse nog 
worden ingeschreven. Dit betekent dus ook dat vooringeschreven renners minstens een halfuur voor de 
wedstrijd hun rugnummer moeten afhalen. Doen ze dit niet, dan wordt dit nummer vrijgegeven en zijn ze hun 
startrecht kwijt. 
Inschrijven ter plaatse (dus zonder voorinschrijving) kost wel 15 euro in plaats van 10 euro. Deze 15 euro omvat 
5 euro waarborg voor het rugnummer, 5 euro inschrijvingsgeld en 5 euro bijschrijfgeld om niet vooraf te hebben 
ingeschreven. 
 
Ben ik verplicht om te starten als ik ben vooringeschreven? 
Als je twee dagen voor de wedstrijd nog steeds bent ingeschreven, dan wordt de inschrijving afgesloten en word 
je verondersteld te starten. In geval een renner met startplicht toch niet aan de start verschijnt, geldt volgende 
sanctie: 

 In geval van niet-deelname: 15 euro boete 

 In geval van deelname aan andere wedstrijd: 15 euro boete, schrapping uit de uitslag en terugbetaling van de 
gewonnen prijs. 

Wat als ik ziek ben? 
Je kan jouw ziektebriefje via mail aan de provinciale verantwoordelijke bezorgen. Dan volgt er uiteraard geen 
sanctie. 
 
Wat als ik door de ploeg word opgeroepen om een interclub te rijden? 
Renners die opgeroepen worden voor een interclub, kunnen zich tot twee dagen voor de wedstrijd online 
uitschrijven voor de wedstrijd waarvoor ze zich hadden vooringeschreven om een sanctie te vermijden. Renners 
die de dag voor of de dag zelf voor de interclub worden opgeroepen, kunnen zich online niet meer uitschrijven. 
Zij kunnen via mail hun afwezigheid melden aan de provinciale verantwoordelijke wegens deelname aan een 
interclub en krijgen dan uiteraard geen sanctie voor niet-deelname. 
 
Wat met buitenlandse renners of renners die geen Vlaamse of Belgische vergunning hebben? 
Deze renners dienen dezelfde procedure te volgen.  
Zij kunnen zich hier registreren: http://mijn.cycling.vlaanderen/Register 
 

 
 

https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseSeven
https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseEight
https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseNine
https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseTen
https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseEleven
https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseTwelve
https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseThirteen
https://mijnwbv.dewielerbond.be/voorinschrijvingen#collapseFourteen
https://mijnwbv.dewielerbond.be/Register


 

 

GEZONDHEIDSSESSIES VOOR JUNIOREN 

 

Net als vorig jaar organiseert Belgian Cycling in samenwerking met de provincies 
gezondheidssessies voor de junioren, met verplichte aanwezigheid  
(cfr. sportreglementen WBV Art. 201.18 en Art. 112.46 van het KBWB-reglement). 
 

Volgende datums zijn gepland: 

 
 
Aanvang 18u00 - inschrijven vanaf 17u00 (a.d.h.v. scannen vergunning) 
 
Duur: max. 3 uur. 
 
Het programma zal met dit van de voorgaande jaren vergelijkbaar zijn: intro, presentatie door een lid van de 
Medische Commissie van Belgian Cycling, simulatie van een antidopingcontrole en gesprek met een 
profrenner(ster). Dit jaar zal er extra aandacht besteed worden aan de veiligheid in de wedstrijden (o.a. het 
gedrag van renners en ploegleiders) en zal de sessie bijgevolg langer duren. 
 
 
Verplichte aanwezigheid junioren: zie Sportreglement WBV Art. 201.18: 
 
201.18 Antidopingmaatregel Juniores  
201.18.1  
Elke renner in de leeftijdscategorie juniores (17-18 jaar) dient verplicht een informatiesessie te volgen i.v.m. het 
Antidopingbeleid, in de sporttakdisciplines weg, piste, veld, BMX en mountainbike.  
201.18.2  
Bij niet deelname aan de informatiesessie Antidopingbeleid kan een renner NIET deelnemen aan Provinciale 
Kampioenschappen, Kampioenschappen van Vlaanderen en Belgische Kampioenschappen. 
 
Deze sessies zijn verplicht voor de eerstejaars juniores of voor die renners die hun wielercarrière als 
tweedejaars junior aanvangen.  Eén deelname aan de gezondheidssessies volstaat. 
 
Deze infosessies zijn ook voor andere categorieën opengesteld (met vrijblijvende aanwezigheid). 
 
Voor verdere inlichtingen, gelieve zich te wenden tot: 
Philippe Mariën - Coördinator Antidopingcommissie 
GSM: 0475/59.80.84 - E-mail: philippe.marien@belgiancycling.be. 
 

  

mailto:philippe.marien@belgiancycling.be


 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

AANDACHTSPUNT – ORGANISATIE WEDSTRIJDEN 

 
Het parcours van een wegrit moet bestaan uit een verhard wegdek (asfalt- of 
betonverhardingen, klinkers, betonstraatsteen, baksteen, natuursteen en kasseien). 
 
Halfverhard wegdek (steenslag, grind, schelpen,…) en onverharde wegen zijn niet toegelaten 
in de wielerproeven voor miniemen en de wedstrijden voor de aspiranten, nieuwelingen, 
juniores, U23 en elites zonder contract. 

 
 


