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VELDRITTRAININGEN HEVERLEE
Daniël Van Oosterwyck geeft al 18 jaar training aan jonge veldrijders
“ Spelenderwijs trucjes aanleren!”

HEVERLEE – Coach Daniël Van Oosterwyck (62) krijgt steeds meer jonge renners over de vloer op zijn wekelijkse
trainingen op woensdagnamiddag aan de kazerne in Heverlee. Vorig jaar waren er dat geen handvol, nu ligt het
gemiddeld aantal deelnemers altijd iets boven de 10. De Nieuwrodenaar startte in 2000 met de eerste
trainingen in het veld.
“Dat was nog in Nieuwrode, in de buurt van het voetbalterrein. Daar kreeg ik zelfs Niels Albert op bezoek. In al
die jaren heb ik wel wat goede renners zien passeren en dan denk ik spontaan aan Vincent Baestaens, Bart
Verschueren, Kobe Goossens en Lander Loockx… Het feit dat er dit jaar een pak meer belangstellenden zijn voor
mijn trainingen geeft voldoening en motiveert me ook om door te gaan. Het heeft allemaal een beetje tijd
nodig: vaders moeten met hun kinderen leren ontdekken dat er kan getraind worden, elke woensdagnamiddag.
Het gaat dan vooral om aspiranten, nieuwelingen en junioren. We beschikken hier op het militaire domein over
een fantastisch parcours om te leren crossen. Er zijn hier heel vele mogelijkheden. In de toekomst hoop ik dat
nog meer jonge renners deze trainingen op woensdagnamiddag leren kennen en ontdekken”, aldus Daniël Van
Oosterwyck die zelf ook nog elk weekend deelneemt aan wedstrijden in zijn leeftijdscategorie.
De veldrittrainingen op woensdagnamiddag in Heverlee staan open voor jonge renners vanaf 11, 12 jaar.
Miniemen, aspiranten, nieuwelingen en junioren zijn allemaal welkom. “Vorige week was hier zelfs iemand die
bij de beloften koerst”, haakt Daniël in. “We beginnen altijd met een kwartier opwarming, dan wordt er in groep
enkele rondjes gereden op het militaire domein. Daarna kunnen de deelnemers vrij op een uniek parcours
trainen en trucjes leren. Ik geef ze vooral tips. Enkele voorbeelden? Bij het bergop rijden moeten ze het
zwaartepunt van hun gewicht verplaatsen, bij het dalen moet het gewicht verschuiven tot achter het zadel…
Ook leren schakelen is essentieel in het veldrijden. Ik wijs ze vooral op dingen die ze verkeerd doen, daar leren
ze het meest uit. Cyclocross is vooral techniek… Zo leer ik ze ook hoe ze op de meest efficiënte manier over de
balkjes springen… Het starten staat in de komende weken op het programma van mijn training: met één voet op
de grond vertrekken, vastklikken in de pedalen en zo snel mogelijk fietsen om in een goede positie het veld in te
duiken. Er zijn immers parcours waar je nauwelijks kunt inhalen, de start is dus erg belangrijk…”.
De trainingen voor het veldrijden zijn gestart op de laatste woensdag van augustus en lopen nog door tot de
laatste woensdag van januari. Meestal vinden ze plaats op het leuke parcours van het militaire domein in
Heverlee. Soms wordt er ook getraind in Heverleebos, in Sint-Joris-Weert. Daniël Van Oosterwyck: “Het
belangrijkste is dat ze op een speelse manier leren fietsen, met de nodige vrijheid en discipline. Je kan ze ook
laten turnen en stabilisatieoefeningen laten doen maar dat vinden ze snel saai. Het meest leren ze op de fiets.”.

Kan je snel zien of iemand aanleg heeft? “Absoluut! De manier hoe iemand bochten aansnijdt of met een
bepaalde snelheid een bocht neemt, hoe vlotjes hij schakelt… Bij Niels Albert had ik dat meteen door dat hij het
ver zou schoppen. Het belangrijkste is dat ze de sport leren, niet het resultaat in een wedstrijd mag
doorslaggevend zijn. Wel, het plezier dat ze beleven op de fiets. Je mag die jongens en meisjes ook niet kapot
trainen, hé…”
Daniël Van Oosterwyck volgt zijn “leerlingen” ook altijd tijdens de weekends op de wedstrijden zelf. “Dan komen
ze raad vragen bijvoorbeeld… Hoeveel druk moet ik op mijn banden zetten? Welk soort van tube moet ik
gebruiken? … Ik heb zelf een speciale pomp waarmee ik de jonge gasten hun banden behandel. Tijdens het
koersen kan ik zien of hij of zij goed van de fiets springt, waar we moeten en kunnen bijschaven… Ook na de
training zijn er altijd die nog wat extra advies vragen, over het parcours van zondag bijvoorbeeld.”
Nog dit: de trainingen voor het veldrijden op woensdagnamiddag in Heverlee beginnen in oktober een
halfuurtje vroeger omwille van de duisternis die steeds sneller invalt. Dan wordt iedereen al verwacht om half
twee en duurt de training tot half vijf.
Meer info op de website en de Facebookpagina!
Reportage van Luk Derden

RONDE VAN VLAAMS-BRABANT 2018
25/07/2018 TOT EN MET 29/07/2018
Kandidaten voor de organisatie van een rit van de Ronde van Vlaams-Brabant 2018 kunnen zich
wenden voor inlichtingen tot Eddy Lissens via GSM 0475/30 82 24 of via mail eddy.lissens@gmail.com

AANVRAAG WIELERWEDSTRIJDEN 2018
Organiseer je een wielerwedstrijd in 2018 op de weg of op de open piste, dan verwachten wij uw aanvraag
hiervoor tegen 1 december 2017. 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 of indien u moeilijkheden hebt met het
online aanvragen, 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.

REGIONALE KALENDERVERGADERINGEN VAN VLAAMS-BRABANT
De Regionale Kalendervergaderingen van Vlaams-Brabant vinden plaats:
Op vrijdag 8 december 2017 om 20 uur
Café De Vrede - Dorpsstraat 26, 1755 Gooik
Op vrijdag 22 december 2017 om 19.30 uur
Hertogstraat 203/2 in 3001 Heverlee
Definitieve goedkeuring van de kalender 2018 tijdens de Algemene Vergadering
van Cycling Vlaanderen - afdeling Vlaams-Brabant op zondag 21 januari 2018 om 10 uur
in het lokaal van de afdeling Vlaams-Brabant, Hertog straat 203/2 te 3001 Heverlee.

ERETEKENS CYCLING VLAANDEREN
De provinciale afdelingen, commissies en clubbesturen met leden die 25, 35 of 50 jaar ononderbroken
aangesloten zijn of een functie waarnemen of waargenomen hebben, kunnen voor deze personen
een ereteken aanvragen.
Het volstaat de naam, het adres, de club van de betrokken persoon, de functie en de datum van toetreding
voor 31 december 2017 te bezorgen aan de secretaris van de provinciale afdeling, op het adres:
Alfons Roebben, Erasme Ruelensvest, 3001 Heverlee – alfons.roebben@telenet.be

REGIONALE WEDSTRIJDORGANISATIE IN 2018
Elite-U23 (1.12B/1.13B) –
Afstand 100 - 120 km
Organisatievergunning: 297€
Prijzengeld: 600€ (20 prijzen) of 700€ ( 20 prijzen)
Deelname: Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie).
Geen continentale renners behalve renners van CP2 (specialisatie) die geen profs zijn.
Amateurs en Masters met vergunning CV/FCWB onder bepaalde voorwaarden:
als er geen 1.18/1.18 Open wedstrijd in de eigen provincie is, niet in kampioenschappen, IC
1.12.1 of 1.12 Open en geen dagvergunningen
U23 (1.13) – uitsluitend voor beloften:
Organisatievergunning: 297€
Afstand:
100 tot 120 km
of
120 tot 140 km
Prijzengeld:
600€ (20 prijzen)
of
810€ (30 prijzen)
700€ (20 prijzen)
of
1150€ (30 prijzen)
Deelname: Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie)
Renners uit Belgische Continentale ploegen UCI
Belgische renners van buitenlandse Continentale ploegen
Elite-U23 (1.12A/1.13A) –
Afstand 120 - 140 km
Organisatievergunning: 322€
Prijzengeld: 810€ (30 prijzen) of 1150€ ( 30 prijzen)
Deelname: Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie).
Elites z/c en U23 van Belgische continentale ploegen;
Belgische renners van buitenlandse continentale ploegen (geen toelating van federatie nodig);
Geen Amateurs en Masters
1.14 Juniores –
Afstand: max. 100 km
Organisatievergunning: 272€
Prijzengeld: 500€ ( 40 prijzen) of 660€ (40 prijzen)
Deelname: renners van 17-18 jaar en dames-elites (als er geen wedstrijd is voor dames-elite).
Buitenlandse juniores met kalenderkaart en toelating van de buitenlandse federatie
1.15 A Nat Dames Afstand: max. 100 km
Organisatievergunning: 271€
Prijzengeld: 500€ ( 40 prijzen)
Deelname: UCI rensters
Alle anderen + dames junioren (op de dagen dat er voor hun categorie geen wedstrijden zijn)
Buitenlandse dames juniores met kalenderkaart en toelating van de buitenlandse federatie
1.15 B Nat Dames –
Afstand: max. 100 km
Organisatievergunning: 222€
organisatievergunning voor afwachtingswedstrijd: 192€
Prijzengeld: 400€ ( 40 prijzen)
Deelname: geen UCI rensters
Dames junioren (op de dagen dat er voor hun categorie geen wedstrijden zijn)
Buitenlandse dames juniores met kalenderkaart en toelating van de buitenlandse federatie

1.16 Dames – Jeugd
Afstand: max. 70 km (dames juniores) - max. 60 km (dames nieuwelingen)
Organisatievergunning: 222€ (voor dames jeugd: N + Jun)
197€ (voor dames nieuwelingen afzonderlijk) - 197€ (dames jun. afzonderlijk)
172€ (dames nieuwelingen afwachtingswed) – 172€ (dames jun. Afwachtingswed)
Prijzengeld: 275€ (25 prijzen)
Deelname: dames nieuwelingen en/of dames juniores
Buitenlandse dames-nieuwelingen en/of dames juniores met kalenderkaart
1.17 Nieuwelingen –
Afstand: max. 60 km (tot 3e weekend) daarna tot 70 km
Organisatievergunning: 247€
Prijzengeld: 435€ (40 prijzen) of 500€ (40 prijzen)
Deelname: renners van 15-16 jaar en dames-nieuwelingen of dames-juniores (als er geen wedstrijden
voor dames-jeugd zijn)
Buitenlandse nieuwelingen met kalenderkaart en toelating van de buitenlandse federatie.
1.18 Open –
Afstand: 80 – 100 km
Organisatievergunning: 270€
Prijzengeld: 400€ (20 prijzen)
Deelname: Amateurs 19/29 jaar – Masters A 30-39 jaar – Masters B 40-49 jaar – Masters C 50 +;
Eliterenners zonder contract/U23 uit Belgische clubs die niet aan de Topcompetitie deelnemen,
Geen renners uit continentale UCI ploegen; Eliterenners uit buitenlandse clubploegen (geen
continentale ploegen) met toelating van hun federatie.
Dagverzekeringen Amateurs en Masters (ook buitenlandse renners zonder vergunning).
Geen Wildcards.
1.18 (Amateurs en Masters) –
Afstand 60 - 80 km
Organisatievergunning: 257€
Organisatievergunning voor afwachtingswedstrijd: 217€
Prijzengeld: Amateurs 100€ (10 prijzen); Masters A 100€ (10 prijzen); Masters B 100€ (10 prijzen);
Masters C: 50€ (5 prijzen)
Deelname: Amateurs en Masters enkel met vergunning WBV-FCWB-ICF en buitenlandse
vergunninghouders; dagverzekeringen (ook voor buitenlandse renners);
Inschrijvingsgeld 10€ (5€ waarborg en 5€ voor de organisator)
Aspiranten - afstanden : 20 km – 25 km – 35 km
Organisatievergunning : 351€
Samen met miniemen : 386€
Beloning : ter waarde van max. 5 euro
Deelname : 12, 13 en 14 jarigen
Buitenlandse renners van dezelfde leeftijd met kalenderkaart en toelating van de federatie
Miniemen :
afstanden : 4 km – 6 km – 10 km en 15 km
Organisatievergunning : 155€
Samen met aspiranten : 386€
Beloning : ter waarde van max. 5 euro
Deelname : 8 – 9 – 10 – 11 jarigen
Gentlemenwedstrijden : afstand : max. 75 km
- Georganiseerd door een niet-club : 100€
- Organisatie door een club : 75€
- Organisatie als een afwachtingswedstrijd : 50€

KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN CYCLOCROSS VOOR U15 (ASPIRANTEN) 2017
Herenthout 11/11/2017

Op 11 november vindt in Herenthout het
Kampioenschap van Vlaanderen cyclocross
plaats voor de categorie U15 (aspiranten).
Het aantal deelnemers per leeftijd (12-1314 jaar) wordt beperkt tot 50 deelnemers
om de veiligheid te waarborgen.

Renners kunnen zich tot 1 november kandidaat stellen om deel te nemen via deze link:
Kandidatuurstelling/OnlineInschrijven/2017_KvV_CX_asp
(Ctrl + klikken)
De 50 ingeschreven renners die op 1 november het best geklasseerd staan in de nationale ranking,
krijgen startrecht in het Kampioenschap van Vlaanderen.
De deelnemerslijst wordt op 3 november bekend gemaakt.
De huidige lijst van kandidaten kan men bekijken op de bovenstaande link van kandidatuurstelling.
Verken het parcours op woensdag 8 november, Binnenstraat te Herenthout, van 13u30 tot 15u30.
Zie link: http://competitie.dewielerbond.be/Nieuwsbericht.aspx?Categorie=2&NieuwsberichtID=1208

Programma:
Voorprogramma: wedstrijden voor miniemen – start 10.00uur
Meisjes 12-13-14 jaar Start om 13 uur 20 minuten
Jongens 12 jaar Start om 14 uur 22 minuten
Jongens 13 jaar Start om 15 uur 25 minuten
Jongens 14 jaar Start om 16 uur 30 minuten

Technische info: http://competitie.dewielerbond.be/Weg/171017_TechnischeFiche_VK_Herenthout.pdf

Meer info:

Sporttechnisch medewerker - Verantwoordelijke jeugdwerking

Massimo Van Lancker
Strandlaan 3
9000 Gent
Tel: 09 3219029 – 0474 026266
Email: massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen

BELGISCH KAMPIOENSCHAP CC ASPIRANTEN, AMATEURS EN MASTERS 2017
LILLE – 26/11/2017

Locatie: Domein De Lilse Bergen
Programma:
10u00 Masters B+C (40 min.)
11u00 Masters A en Amateurs (40 min.)
12u00 G-Sport
13u30 Aspiranten Meisjes/Filles (20 min.)
14u10 Aspiranten Jongens/Garçons 12 j (20 min.)
14u50 Aspiranten Jongens/Garçons 13 j (22 min.)
15u30 Aspiranten Jongens/Garçons 14 j (25 min.)

Online inschrijven: http://uitslagen.kbwb-rlvb.com/inschrijvingLille2017.php
Technische info: http://uitslagen.kbwb-rlvb.com/index_bestanden/pdf2017/CCBKLILLEINFO.pdf

WORD PLOEGLEIDER!

Wil jij ploegleider worden? Volg dan dit jaar nog een cursus!

•

6 december – 19:30 uur (locatie: Aula Sport Vlaanderen - Vorselaarsebaan 60 - 2200 Herentals)
Lesgever: Philippe Mariën

•

2 december – 10:00 uur (locatie: Wielercentrum Eddy Merckx - Strandlaan 3 - 9000 Gent)
Lesgever: Guy Dobbelaere

Inschrijvingen: Inschrijven cursus ploegleider

(Ctrl + Klikken op gele tekst)

CYCLING VLAANDEREN PROEF: ONTDEK ER HIER ALLES OVER!
Cycling Vlaanderen hervormt in 2018 de jeugdopleiding!

In 2018 hervormt Cycling Vlaanderen de jeugdopleiding voor haar renners. Voorheen bestond het systeem uit
een verplichte opleiding van 24 uur, waarna jeugdrenners konden starten met wielrennen. Tijdens de opmaak
van het beleidsplan 2017-2020 bleek uit een bevraging dat het huidige systeem zijn doel voorbij schiet en
jonge renners niet genoeg voorbereid zijn om deel te nemen aan wedstrijden.
Trainen op de openbare weg, met tal van obstakels en andere verkeersgebruikers. Koersen, in peloton, met
veel renners/rensters dicht bij elkaar. Het wielrennen is een sport waarbij je goed moet kunnen sturen,
remmen en manoeuvreren. Om hierop voorbereid te zijn is een specifieke aanpak noodzakelijk. Met de
Cycling Vlaanderen Proef en Academie wordt hierop ingespeeld.
Cycling Vlaanderen Proef: testmoment voor alle jeugdrenners
Het nieuwe systeem bestaat uit een testmoment waar de renner specifieke drempels, per leeftijdscategorie,
moet behalen. De Cycling Vlaanderen Proef is er voor alle jeugdcategorieën t.e.m. 17 jaar en bestaat uit zowel
fysieke, technische als theoretische aspecten.
Het testmoment vindt plaats in officiële testcentra die geografisch verspreid zijn over heel Vlaanderen. Wie
slaagt voor de proef kan starten met wielrennen in competitieverband. Ga je over naar een hogere categorie,
dan leg je opnieuw een test af met specifieke inhoud voor de hogere categorie.
De data van de verschillende testmomenten komen binnenkort online.
Cycling Vlaanderen Academie: professionele voorbereiding
Jongens en meisjes die graag fun beleven op de fiets, die zich willen voorbereiden op de specifieke
wielerdisciplines, of meer info wensen over de Cycling Vlaanderen Proef, kunnen steeds terecht bij hun club of
bij de Cycling Vlaanderen Academie. Via de professionele begeleiding binnen de vele jeugdclubs krijgen de
jongeren de verschillende proeven aangeleerd.
Daarnaast voorziet de Cycling Vlaanderen Academie tal van oefenmomenten, op diverse locaties in
Vlaanderen, waar steeds een gediplomeerd trainer aanwezig zal zijn om de proeven in te oefenen.
De data van de Cycling Vlaanderen Academie komen binnenkort online.
Vragen over de Cycling Vlaanderen Proef en/of Academie?
Neem contact op met Massimo Van Lancker: Tel.:09 321 90 29
massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen
Bekijk alle filmpjes van de Cycling Vlaanderen Proef via: https://vimeo.com/user13979201
Download hier het volledige document met alle info over de Cycling Vlaanderen Proef en de Cycling
Vlaanderen Academie: 20171010_CV_PROEF_ACADEMIE.pdf (Ctrl + klikken op gele tekst)

cycling

CLUBAANSLUITING 2018

Betreft bestaande clubs:
Vanaf nu kan u via uw online clublogin uw clubaansluiting voor het jaar 2017 verlengen. Hebt u nog geen
clublogin? Onderaan vindt u meer informatie over het aanvragen van uw clublogin.
De verlenging van uw clubaansluiting 2018 bestaat uit 3 delen: de goedkeuring van het clubbestuur, de
goedkeuring van de clubledenlijst en de betaling. Meer gedetailleerde info vindt u in uw online clubdossier.
Belangrijk om weten:
• Organiserende clubs dienen vóór 1 december 2017 hun clubbestuur, clubledenlijst en betaling in orde
te brengen voor het jaar 2017.
• Er worden geen organisatievergunningen van wedstrijden 2018 afgeleverd zolang de clubaansluiting
2018 niet volledig in orde is.
• Elke club verbindt er zich via de clubaansluiting toe de statuten en reglementen van Cycling
Vlaanderen na te leven. De reglementen van Cycling Vlaanderen zijn terug te vinden op
www.wielerbondvlaanderen.be.
Betreft Nieuwe clubs of nieuwe Recrea clubs:
Download document via link: http://competitie.dewielerbond.be/Formulieren.aspx#5
Op Clubaansluiting 2018 - ENKEL VOOR NIEUWE CLUBS of NIEUWE RECREA-CLUBS!
Hebt u vragen over of hulp nodig bij de verlenging van uw clubaansluiting, neem dan contact op met uw
provinciale ombudsman: Roebben Alfons, Erasme Ruelensvest, 3001 Heverlee
0489/716805 alfons.roebben@telenet.be
of met de administratie in Gent: An Teirlinck – 09/3219021 – an.teirlinck@cycling.vlaanderen

CLUBLOGIN AANVRAGEN
Als clubcorrespondent kunt u een clublogin aanvragen via de link
http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/LoginClub.aspx?Disc=44.
Klik op de knop REGISTREER JE en volg de instructies.
Via uw clublogin kunt u de gegevens van uw club, zoals de ledenlijst, de lijst
competitieleden, de lijst recreatieve leden,... opvragen en raadplegen.

Hebt u nog vragen over de clublogin?
Stuur een mailtje naar david.de.backer@cycling.vlaanderen

CYCLOCROSS HOFSTADE - GROTE PRIJS MAPECO

Zondag 5/11/2017
Inschrijving:
Domein Sport Vlaanderen –
Strandcafetaria
Tervuursesteenweg 1,
1981 Hofstade-Zemst
Contact:
Sonja Pepermans (0476 308173)

Programma
Amateurs&Masters A
Masters B
Masters C
Junioren
Dames
Elite zc & U23

Inschrijving
09u00 - 10u45
09u00 - 09u45
09u00 - 09u45
09u00 - 12u30
09u00 - 13u30
09u00 - 14u30

Start
11u45
10u45
10u46
13u30
14u30
15u30

Enkel junioren, GEEN nieuwelingen!

CYCLOCROSS BOORTMEERBEEK -

18 en 19/11/2017
Inschrijving:
Chalet Ravesteinvissers,
Ravesteinstraat 50, 3191 Hever
Contact:
Pieter Pauwels, Korenweg 3,
3190 Boortmeerbeek (0474875700)

info@wielerclubdeverenigdesportvrienden.be

Programma

Gentlemen

Inschrijving
09u45-10u45
09u45-11u00
09u45-11u30
09u45-12u00
09u45-12u45
12u45-13u30
12u45-14u15
12u45-15u00
15u00-15u45

Start
11u00
11u20
11u50
12u15
13u00
13u45
14u30
15u15
16u00

Amateurs&Masters A
Masters B
Masters C
Nieuwelingen
Junioren
Dames
Elite zc & U23

09u00 - 10u45
09u00 - 09u45
09u00 - 09u45
09u00 - 12u45
09u00 - 13u30
09u00 - 11u45
09u00 - 14u30

11u45
10u45
10u46
13u45
14u30
12u45
15u30

zaterdag 18/11/2017 Miniemen

G-sporters
Aspiranten

zondag 19/11/2017

Website: www.wielerclubdeverenigdesportvrienden.be

8jr
9jr
10jr
11jr
12jr
13jr
14jr

