
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
  

 
CLUB-

INFO 

 

09/2017 
 

 

 

25/09/2017 

Inhoud: 

• Restaurantdagen Vlaams-Brabant 
                28 & 29 otober 2017 

• Aanvraag wielerwedstrijd 2018 

• Overgangsreglementering 2017-2018 

• Operatoren voor transpondersysteem 

• Terugbetaling deel clubaansluiting 

• Verlenging clubaansluiting 2018 

• Aanbestedingen PK Weg 2018 

• Infomoment Hervorming Jeugdopleiding 

• 28e Affligem Classic-Topcomp Nieuwelingen 

• Congobergcross Vollezele 30/9 

• Patattencross Nossegem 7 & 8/10 

• Cross Classica Elsemee-Alsemberg 28&29/10 

• Aanduidingen & Techn. Gegevens -  
   Oktober 2017 



 
 

 

  



 
 

 

De organisatoren van wedstrijden op de provinciale kalender in 2018 worden verzocht om hun aanvraag bij 

voorkeur via het online inschrijvingssysteem te laten geworden  

- Vóór 1 november 2017 voor de wedstrijden in de maanden februari/maart en april 
- Vóór 1 december 2017 voor de overige wedstrijden 

 

Het betreft regionale wedstrijden van de volgende categorieën:  

Miniemen 

U12 Aspiranten 

U15 Nieuwelingen 1.17.3 

(U17) Juniores 1.14.3 

U23 - 1.13 Elite z/c – 1.12.A – 1.12.B  - 1.18 Open 

Amateurs, Masters 1.18 

Gentlemen 

 

Ter info: Het Belgisch wegseizoen 2018 start op zaterdag 24/02/2018 en eindigt op dinsdag 16/10/2018.  

Klik hier voor de online aanvraag 

Belangrijke data: 

* Provinciale kampioenschappen:  

-             Aspiranten: zaterdag 2 juni of zondag 3 juni (Weg U13, U14 & U15)  

-  Nieuwelingen: zaterdag 5 mei of zondag 6 mei (één wedstrijd - 2 titels) 

 -  Junioren: zaterdag 12 mei of zondag 13 mei (één wedstrijd - 1 titel)  

-  Beloften & Elite zonder contract: zaterdag 28 april of zondag 29 april (één wedstrijd – 2 titels)  

-  Tijdrijden: donderdag 5 april  

  

* Belgische kampioenschappen:  

-             Aspiranten: 20 augustus 2018 in Quaregnon 

- Nieuwelingen: 30 juli  

- Junioren: 28 mei in Les Lacs de l‘Eau d’Heure 

- Beloften & Elites zonder contract: 13 augustus in Stabroek 

- Elite met contract: 25 juni in Binche 

- Tijdrijden: 22 juni in Anzegem 

 

*Kampioenschap van Vlaanderen: 

- Aspiranten: zaterdag 21 juli 2018 

- Nieuwelingen: donderdag 10 mei 2018 

 

Meer info: André Vanlint Voorzitter Vlaams-Brabant Weg-Piste-Veld  

                    Leyse-Hoevestraat 30, 2260 Tongerlo-Westerlo  

                    Gsm 0478 36 09 45  

      Email: andrevanlint@telenet.be 
 

 

 

BERICHT AAN DE ORGANISATOREN VAN WIELERWEDSTRIJDEN in 2018 

 

 

 

  

  

http://wedstrijdaanvraag.dewielerbond.be/login.aspx


 
 

 

 

 

OVERGANGSREGLEMENTERING 2017-2018 

 

Reglementering en formulieren i.v.m. transfers kun je hier downloaden: 

http://competitie.dewielerbond.be/Formulieren.aspx#15 

  

 

 

 

 

OPERATOREN GEVRAAGD VOOR TRANSPONDERSYSTEEM 

Voor de uitbreiding van het transpondersysteem in de wedstrijden bij de Aspiranten   

vragen we extra medewerkers. De personen die wij zoeken hoeven niet speciaal 

sportafgevaardigden te zijn 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij: 

 André Vanlint  -  Voorzitter Vlaams-Brabant Weg-Piste-Veld  

     Leyse-Hoevestraat 30, 2260 Tongerlo-Westerlo  

     Gsm 0478 36 09 45  

     Email: andrevanlint@telenet.be 
 

 

 

FORMULIER TERUGBETALING DEEL CLUBAANSLUITING 2017 

(enkel voor clubs met competitierenners) 

 
Clubs met competitierenners die in 2017 een wielerwedstrijd georganiseerd hebben kunnen tot uiterlijk 
31 december 2017 aan de hand van dit formulier 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 verstuurd te worden naar:  
Cycling Vlaanderen,  Strandlaan 3,  9000 Gent  

Mail: jordy.heymans@cycling.vlaanderen 
 

 

 

  

http://competitie.dewielerbond.be/Formulieren.aspx#15
http://competitie.dewielerbond.be/Documenten/Terugbetaling_deel_clubaansluiting.pdf


 
 

 

 

 

Clubs met competitieve leden:  
Verleng vanaf nu jouw clubaansluiting voor het 

jaar 2018 via jouw online clublogin 

 

 

 

 Beste clubcontactpersoon 
 
De verlenging van jouw clubaansluiting 2018 bestaat uit 3 delen: 

• de goedkeuring van het clubbestuur  
• de goedkeuring van de clubledenlijst 
• de betaling 

 
Gedetailleerde info vind je in jouw online clubdossier.  
 
 
Belangrijk om weten:  

• Breng vóór 1 oktober 2017 jouw clubbestuur, clubledenlijst en betaling in orde voor het 
jaar 2018. Dit opdat de renners voor de transferperiode (1-31/10) op de hoogte zijn of een 
competitieve club al dan niet in orde is voor 2018. Indien de club niet volledig in orde 
is tegen 30 september 2017, mag deze club zich niet op de transfermarkt begeven. 

• Er worden geen competitievergunningen 2018 afgeleverd zolang de clubaansluiting 2018 
niet volledig in orde is. 

• Clubs met renners* dienen rechtspersoonlijkheid** te hebben. De contracten tussen club 
en renner dienen gesloten te worden met desbetreffende naam van de 
rechtspersoon. Gebruik dus enkel de naam van de rechtspersoon in de contracten! 

• Stuur tegen het begin van het seizoen het ontwerp van jouw clubkledij door 
naar peter.verhoeven@cycling.vlaanderen 

• Elke club verbindt zich er via de clubaansluiting toe de statuten en reglementen van 
Wielerbond Vlaanderen vzw na te leven. De reglementen van Wielerbond Vlaanderen vzw 
zijn terug te vinden op www.cycling.vlaanderen 

 
 

* clubs met renners = clubs met vergunninghouders in de categorieën U12, U15, U17, junior, U23,  
elite z/c, alle BMX-categorieën, trial, cyclobal/kunstwielrijden (inclusief indoor jeugd), gangmaker 
competitie, gangmaker training 
** een vzw-structuur is de meest aangewezen rechtspersoon omdat deze het dichtst aanleunt bij 
een feitelijke vereniging. Echter zijn er ook andere vennootschapsvormen zoals bv. BVBA mogelijk.  
 
 
Vragen? Hulp nodig? Neem contact op met jouw provinciale ombudsman:  

• Vlaams-Brabant: Alfons Roebben - 0489/71 68 05 alfons.roebben@telenet.be 
• Administratie Cycling Vlaanderen: An Teirlinck – 09/321 90 21 

an.teirlinck@wielerbondvlaanderen.be 
 

 

  

mailto:peter.verhoeven@cycling.vlaanderen
http://wielerbondvlaanderen.us13.list-manage.com/track/click?u=37ce2b11f08e38759280d10e6&id=95acaf82eb&e=7b238c5033
mailto:alfons.roebben@telenet.be
mailto:an.teirlinck@wielerbondvlaanderen.be


 
 

 BERICHT AAN DE CLUBS UIT DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 

AANBESTEDINGEN VAN DE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN - WEG 2018 

 
De organisatoren van wielerwedstrijden uit Vlaams-Brabant worden er attent opgemaakt dat in het lokaal: 
Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee 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 Cycling Vlaanderen 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 28 oktober 2017 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 2018 - 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 2018 vastgesteld als volgt: 
- Aspiranten: zaterdag 2 juni of zondag 3 juni (Weg U13, U14 & U15) 
- Nieuwelingen: zaterdag 5 mei of zondag 6 mei (één wedstrijd - 2 titels) 
- Junioren: zaterdag 12 mei of zondag 13 mei (één wedstrijd - 1 titel) 
- Beloften & Elite zonder contract: zaterdag 28 april of zondag 29 april (één wedstrijd – 2 titels) 
- Tijdrijden: donderdag 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 EURO  (weg 12j-13j-14j geen tijdrijden) 
Nieuwelingen (1° en 2° jaars)   1000 EURO 
Junioren     1250 EURO 
Beloften & Elite zonder contract  1500 EURO 
Dames elite - jun. - nieuw.   125 EURO per categorie 
Amateurs & Masters    125 EURO 

 
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/


 
 

 

 

 

INFOMOMENT HERVORMING JEUGDOPLEIDING 

Dinsdag 3 oktober 2017 om 19u30. 

Cycling Vlaanderen Wielercomplex Heverlee 

Hertogstraat 203/2 te Heverlee 
   

Bedoeling:  
De clubs informeren over de hervorming  
De vragen met betrekking tot de Vlaamse Cycling Proef beantwoorden. 
 
Wie:  
De infomomenten worden voornamelijk georganiseerd voor de Clubverantwoordelijken/trainers.  
Renners en ouders zijn niet verplicht om hierop aanwezig te zijn. Deze zullen voldoende worden 
gebriefd via de club en de communicatiekanalen van Cycling Vlaanderen. 

 

28e AFFLIGEM CLASSIC–TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN– 8 OKTOBER 2017 
  

Afstand: 76 km – 8 ronden 
 
Inschrijving: van 11u00 tot 13u45 
Taverne Loanton, Bellestraat 103, 1790 Affligem  
Briefing: 12u30  
 
Start: 14u30 
 
Contact: Van Goethem Dirk,  
Avondelsbaan 18, 9320 Erembodegem 
0472 90 76 93        dirkvan.goethem@skynet.be 
 
 

Technische gegevens:  
http://uitslagen.kbwb-rlvb.com/index_bestanden/pdf2017/17TOPNIEUWAFFLIGEMNFO.pdf 
 
 

CONGOBERGCROSS VOLLEZELE   -      30 SEPTEMBER 2017 

Alle info: www. memorialwalterwauters.be 

 
 

http://uitslagen.kbwb-rlvb.com/index_bestanden/pdf2017/17TOPNIEUWAFFLIGEMNFO.pdf
http://www.patattencross.be/


 
 

 

 

 
 

 

NOSSEGEM    -     Alle info: www.patattencross.be 

Zaterdag 7 oktober 2017  Zondag 8 oktober 2017 

13u00 Miniemen 8 jaar  11u00 Masters B 

13u20 Miniemen 9 jaar  11u01 Masters C 

13u50 Miniemen 10 jaar  12u00 Amateurs + Masters A 

14u15 Miniemen 11 jaar  13u00 Dames jeugd + Dames Elite 

15u00 Aspiranten 12 jaar  14u00 Nieuwelingen 

15u45 Aspiranten 13 jaar  15u00 Junioren 

16u30 Aspiranten 14 jaar  16u00 Elite zonder contract + Beloften 

  17u15 Gentlemen's Cross GP Piet's Kreatie 

 
 

 

 

 

ALSEMBERG (BEERSEL)    -     Alle info: www.classicaelsemaa.be 

 

Zaterdag 28 oktober 2017 

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP VLAAMS-BRABANT 
11u: Masters B & C 

12u: Amateurs & Masters A 

13u: Dames Jeugd/Elite 

14u: Nieuwelingen 

15u: Junioren 

16u: U23 & Elite z/c 
 

Zondag 29 oktober 2017 
12u00: Miniemen 

13u30: Aspiranten 

15u30: Recreanten 

16u00: Gentlemen's Classica Elsemaa  

 

http://www.patattencross.be/
http://www.classicaelsemaa.be/


 
 

 

 

 


