
  



 
 
 

 
 

 
DAGORDE LEDENVERGADERING 15 JANUARI 2017 

 

1. Verwelkoming.  

2. Samenstelling leden Algemene Vergadering vzw Afdeling Vlaams-Brabant Wielerbond Vlaande-
ren. 

a. Geldigheid kandidaturen. 
b. Aangezien het aantal kandidaten kleiner is dan de openstaande plaatsen zijn er geen ver-

kiezingen en is er alleen de benoeming van de geldige kandidaturen: Bergmans Hendrik, 
Clauwaert Guy, Dekerk Stephan, Demunter Patrick, Lissens Eddy, Roebben Alfons, Van 
Praet Danny, Vangeel Fernand. 

3. Algemeen verslag van de jaarwerking 2016. 

4. Toelichting nieuw decreet van de georganiseerde sportsector en gevolgen voor Cycling Vlaande-
ren. 

5. Aanpassingen en regelgevingen voor de organisatoren van wielerwedstrijden. 

6. Huldiging van de jubilarissen en verdienstelijke clubs. 

7. Provinciale wielerkalender. 

  



1. WELKOMWOORD  
Het voorbije wielerjaar 2016 had nooit eerder gekende dieptepunten maar ook fantastische hoogtepunten. 

Op het WK veldrijden in Zolder werden we geconfronteerd met het eerste geval van technologische fraude in 
de wielersport. Een droevig feit dat zich dan nog voordeed met een Belgische renster op een wereldkampioen-
schap in eigen land, een wereldprimeur waar we als wielerland diep beschaamd over zijn. 

In de loop van het seizoen moesten we helaas ook afscheid nemen van 2 jonge profrenners Daan Myngheer, 
na een hartfalen, en Antoine Demoitié slachtoffer van een tragisch ongeval in Gent-Wevelgem.  

Ongevallen die ook het negatief gesprekspunt vormden van dit wielerseizoen waarbij de beelden van het dub-
bele ongeval van Stig Broeckx nog fris in ons geheugen staan. Diverse maatregelen drongen zich op en de over-
heid maande ons aan dit ingrijpende wijzigingen waarvan dat wat mogelijk was al onmiddellijk in voege trad. 
In 2017 zullen nog een aantal bijkomende maatregelen in voege treden die straks verder worden toegelicht. 

Maar het Olympisch jaar 2016 kende dus ook absolute hoogtepunten. In Rio behaalden we 2 medailles in de 
wielersport. Na een indrukwekkende wedstrijd bezorgde Greg Van Avermaet ons een onverwachte gouden 
medaille en op de wielerpiste oogstte Jolien D’hoore de vruchten van jarenlang hard werken: een bronzen me-
daille in het omnium, het resultaat van 10 jaar samenwerking met de federatie. 

Niet alleen Rio bezorgde ons vreugde want we behaalden dit jaar maar liefst 32 medailles op de Europese en 
wereldkampioenschappen in de verschillende wielerdisciplines, een nieuw record in onze nationale tabellen.  

Positief blijft zeker ook de jeugdwerking van onze afdeling en van onze Vlaams-Brabantse clubs. In tegenstel-
ling tot sommige andere provincies hebben wij met ons groot aantal miniemen en aspiranten een gezonde ba-
sis voor onze wielerpiramide, noodzakelijk voor het verder bestaan van de sport.  
Die werking resulteerde het voorbije jaar in mooie resultaten van onze jeugdrenners in de Vlaamse en de Bel-
gische kampioenschappen. Denken we maar aan: 
- Thibaut Ponsaerts, Belgische kampioen op de weg bij de nieuwelingen 
- Tuur Dens, Vlaams kampioen op de weg bij de nieuwelingen 
- Nicolas Wernimont, Belgisch kampioen keirin, afvalling, sprint, 2000 m achtervolging, scratch en afvalling 
- Brent Van Mulders, Belgisch kampioen puntenkoers 
- Gloria Van Mechelen, Belgisch kampioene weg aspiranten 14 jaar 
- Julie Roelandts, Kampioene van Vlaanderen en Belgisch kampioene veldrijden aspiranten 14 jaar 
- Tatjana Theunis: Vlaams kampioen omnium piste dames jeugd. 
In de Lotto Topcompetitie voor nieuwelingen werd Thibaut Ponsaerts ook eindlaureaat in de algemene indivi-
duele klassering.  

In Bertem lanceerden we het initiatief met trainingen voor aspiranten op verkeersvrije omlopen wat echter 
niet het gehoopte resultaat opleverde. De geringe opkomst weegt niet langer op tegen de last die de ge-
meente hiervoor moet dragen. Toch een dankwoord aan de gemeente en in het bijzonder aan burgemeester 
Joël Vanderelst die zich nog steeds bereid toont voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven. 

Zo bracht hij ons ook op de vergadering met de burgemeesters van het arrondissement Leuven waar, in maar 
liefst 29 van de 30 gemeenten, een wedstrijd met onze federatie wordt georganiseerd. Op de agenda stond 
uiteraard het aspect veiligheid maar ook de bestrijding van het zwerfvuil en de samenwerking met de lokale 
besturen, niet alleen voor de wedstrijden maar ook voor sportpromotionele organisaties, jeugdinitiaties, 
sportkampen en recreatietochten voor kidstoertochten. 

Ondanks dat we een lichte toename van het aantal organisatievergunningen mochten noteren blijft het voor 
onze clubs moeilijk om de organisaties rond te krijgen.  De lasten en kosten blijven immers oplopen. Zoals we 
vorig jaar al aankondigden moesten we voor 2017 helaas een prijsstijging van de organisatievergunning door-
voeren te wijten aan de verhoging van de verzekeringspremie. Onze sport werd helaas het slachtoffer van 
meerdere ongevallen waardoor de federatie een stijging van 170.000 EUR voor verzekeringskosten moest no-
teren wat dus resulteerde in een verhoging van de prijs van de vergunningen voor de wedstrijden en renners. 

We moeten ook vaststellen dat het aantal eliterenners onder de verwachtingen bleef. Binnen de structuren 
van onze afdeling creëerde het platform competitie de mogelijkheid tot overleg met alle actoren en in het bij-
zonder met een afvaardiging van de U23 en elite z/c renners. Van hen kwam de vraag voor wedstrijden voor-
behouden aan renners die geen deel uitmaken van continentale ploegen. Het verschil is immers te groot ge-
worden en de huidige situatie was sportief niet meer correct. Dit resulteerde in een opsplitsing van de 1.12 
wedstrijden waarbij de organisator nu zelf de keuze heeft in het rennersaanbod. 



Het aantal recreatieve sportbeoefenaars kende een sterke groei tot bijna 4000 vergunninghouders. In 2017 
verandert de Provinciale Bijeenkomst in de “Vlaams-Brabant Cycling Classic” die zal worden georganiseerd 
vanuit ons nieuw wielercentrum in Heverlee. De organisatie, een samenwerking tussen de afdeling en enkele 
clubs, staat borg voor meerdere parcoursen zodat iedereen hier aan zijn trekken kan komen. 

De plannen voor de bouw van ons provinciaal centrum werden al zeven jaar terug bekend gemaakt waar zowel 
onze administratie als onze sporttechnische diensten kunnen gehuisvest worden. Samen met KHCL, de Leu-
vense hockeyclub kon dit project van start gaan en in april konden we de gebouwen officieel in gebruik ne-
men. 

Recent hebben we nu ook een akkoord met defensie bekomen en kunnen we trainen op de verkeersvrije om-
loop van de oefenpiste van de kazerne. Dit moet ons toelaten om de Leuvense Wielerschool verder uit te bou-
wen en de aanzet voor de uitbreiding van onze provinciale jeugdwerking. 

Zowel de KBWB als WBV vonden dat het hoog tijd werd voor een modernere look en zo ontstonden Belgian 
Cycling en Cycling Vlaanderen als nieuwe namen voor beide federaties, gekoppeld aan een nieuw logo. 

Vlaams-Brabant is door de Brusselse verkeersvlek geen verkeersvriendelijke en daardoor ook geen fietsvrien-
delijke provincie. En toch kunnen we nog steeds terugblikken op een gezonde provinciale wielerwerking met 
een aantal puike organisaties zoals de oefenkoersen, het PK tijdrijden en de 16de editie van de Ronde van 
Vlaams-Brabant waar Eddy Lissens zijn schouders onder zette. 

Ook een pluim voor André Vanlint en Mia Willems die maandelijks zorgden voor onze Club-Info waarbij de 
clubs extra informatie over onze provinciale werking bekomen. 

In 2015 werd het al duidelijk dat het nieuwe sportdecreet dat vanaf 2017 toegepast zal worden mogelijk een 
serieuze invloed zal hebben op de structuur van de provinciale afdelingen. De provinciale werking moet echter 
gegarandeerd blijven want het lokaal contact met de clubs en leden blijft meer dan ooit noodzakelijk. Tijdens 
meerdere vergaderingen is gebleken dat de eerstkomende jaren een vernieuwde aanpak zal vragen terwijl we 
er moeten blijven op toezien dat het lokaal werk dat de laatste jaren in Vlaams-Brabant werd gestart verder 
kan blijven ontwikkelen. Met het oog op deze hervormingen en om deze overgangsperiode te leiden heb ik 
toch nog een 5de ambtstermijn gestart met als grootste uitdaging het aantrekken van wielerliefhebbers die op 
een vrijwillige basis de provinciale werking kwaliteitsvol helpen uitbouwen. Geen geringe taak met de verant-
woordelijkheid ten opzichte van bijna 200 clubs en meer dan 300 wedstrijden.  

Ik wil ook nog even wijzen op de 10 aandachtspunten die ik voorlegde aan het bestuur van de federaties en 
waarvoor een strategisch plan nodig is: 

1. De bondszetel van Belgian Cycling 
2. De kosten van de ADO-controles 
3. De kosten voor de ROI van de sponsoring 
4. De kosten voor de verplaatsingen naar EK’s en WK’s 
5. Te weinig aandacht voor de OS-disciplines MTB en piste 
6. Het belang van de resultaten van de OS-disciplines 
7. Gebrek aan vrouwen-jeugd 
8. Communicatie 
9. Gebrek aan vrijwilligers 
10. Organisaties: kosten en verkeersinfrastructuur 

Ten slotte wil ik, in naam van de afdeling, al de firma's die de verschillende projecten hebben gesteund bedan-
ken. Dank ook aan de vertegenwoordigers van de pers, de besturen, de verschillende politie- en hulpverle-
ningsdiensten, dank aan alle clubs met hun talrijke medewerkers, dank ook aan de vele anonieme wielervrien-
den en stille medewerkers. Ik dank ook al de leden van de Raad van Bestuur, de werkende leden van de vzw, 
de voorzitters en leden van de verschillende commissies voor het geleverde werk tijdens het voorbije jaar.  

Ik hoop dat iedereen dit blijft volhouden want het is toch dankzij jullie inzet dat de wielersport kan blijven be-
staan, een sport waar we zoveel om geven en die ons hopelijk de nodige vreugde mag bezorgen.  

Aan ieder van u wens ik een uitstekende gezondheid, veel geluk, en een sportief geslaagd 2017! 
 

 

Jos Smets 
Voorzitter 
Afdeling Vlaams-Brabant vzw    



2. VERSLAG VAN DE COMMISSIE WPV 

 
Tijdens het voorbije jaar behaalden onze renners en rensters mooie resultaten in de Vlaamse en de Belgische 
kampioenschappen. Denken we maar aan: 
- Thibaut Ponsaerts, Belgische kampioen op de weg bij de nieuwelingen 
- Tuur Dens, Vlaams kampioen op de weg bij de nieuwelingen 
- Nicolas Wernimont, Belgisch kampioen keirin, afvalling, sprint, 2000 m achtervolging, scratch en afvalling 
- Brent Van Mulders, Belgisch kampioen puntenkoers 
- Gloria Van Mechelen, Belgisch kampioene weg aspiranten 14 jaar 
- Kurt Van Goidsenhoven, Belgisch kampioen weg master B 
- Julie Roelandts, Kampioene van Vlaanderen en Belgisch kampioene veldrijden aspiranten 14 jaar 
- Tatjana Theunis: Vlaams kampioen omnium piste dames jeugd. 
 

In de Lotto Topcompetitie voor nieuwelingen werd Thibaut Ponsaerts eindlaureaat in de algemene individuele 
klassering.  

Naar aanleiding van de verschillende ongevallen op de weg legden we er tijdens het voorbije jaar de klemtoon 
op dat de veiligheid van de renners de hoogste prioriteit krijgt. Op diverse fronten werden dan ook maatrege-
len uitgewerkt om in de toekomst deze veiligheid te verhogen. 
In de winterperiode, de tijd van het veldrijden, namen we afscheid van een modelatleet, van een superprof en 
van een man van zijn woord. Tijdens zijn carrière zagen we Sven Nys uitgroeien van een schuchtere jonge ke-
rel, iemand die af en toe gebukt ging onder een gebrek aan zelfvertrouwen, tot een zelfvertrouwde topper. 

Voor de provinciale kampioenschappen konden we rekenen op uitstekende organisaties. Vandaar dat ik een 
bijzonder woord van dank wil richten tot de organiserende clubs: 
Pepingen-Bogaarden (aspiranten), Hoegaarden (nieuwelingen), Stok-Kortenaken (juniores), Galmaarden 
(U23/Elite zc), Boortmeerbeek (amateurs & masters, dames elites en dames jeugd), Steenhuffel (cyclocross cat 
B), Nossegem (Cyclocross cat D) en Diest (cat C en aspiranten). 
De organisatoren van Elewijt en Affligem stonden op hun beurt borg voor de vlekkeloze organisaties van de 
open pistekampioenschappen.  
Het provinciaal kampioenschap tijdrijden werd bij gebrek aan organisatoren in eigen beheer georganiseerd op 
een prachtige tijdrit-omloop in Stok-Kortenaken.  

Traditioneel kende onze provincie ook haar jaarlijkse Ronde van de provincie Vlaams-Brabant. Dit jaar waren 
we te gast in Aarschot-Rillaar, Stok-Kortenaken, Landen-Neerwinden, Leefdaal en Bogaarden-Pepingen. Tussen 
26 juli 2016 en 30 juli 2016 konden we genieten van mooie wielerwedstrijden op Vlaams-Brabantse bodem. De 
editie 2016 werd gewonnen door Guilliaume Seye. 

In het voorbije jaar slaagden vijf commissarissen in het theoretisch gedeelte en worden als kandidaat regionaal 
commissaris in ons team opgenomen.  

Tot slot wens ik iedereen te bedanken die zich inzet voor de wielersport, afgevaardigden, organisatoren, sein-
gevers, pers, hulpdiensten, enz. Zonder al deze mensen was er geen wielersport. 
 
André Vanlint 
Voorzitter Commissie WPV Vlaams-Brabant



3. VERSLAG JEUGDCOMMISSIE - PROVINCIAAL WIELERCENTRUM  
 
Een woord van dank gaat in de eerste plaats naar de medewerkers van de jeugdcommissie voor het geleverde 
werk tijdens het voorbije jaar. 

Tijdens het voorbije jaar behaalden onze renners en rensters mooie resultaten in de Vlaamse en de Belgische 
kampioenschappen.  De toename van het aantal renners in de jeugdcategorieën in onze provincie bewijst dat 
er goed werk wordt geleverd door zowel door de provinciale afdeling, opleidingscentrums en clubs. Het aantal 
vergunninghouders bij de aspiranten en bij de miniemen gaat nog steeds in stijgende lijn.  

Zo waren er paas- en zomerstages voor miniemen en aspiranten in Leuven, Gooik en Overijse. De mountainbi-
kescholen van Overijse (54 deelnemers) en Gooik ( 58 deelnemers ) blijven in aantal  groeien.  
Het Provinciaal Wielercentrum, dat in Vlaams-Brabant veel meer is dan een verplichte opleiding maar ook on-
dersteuning verleende aan de promotionele activiteiten en jeugdinitiaties op de weg, veldritten en mountain-
bike in onze provincie. De regiotrainingen op de piste van Affligem was voor Vlaams-Brabantse renners en ren-
sters welke geselecteerd waren via de talentdagen. 

De aspirantenhappening in Elewijt was opnieuw een succes met de deelname van 108 aspiranten, alsook de 
wintertraining voor aspiranten en nieuwelingen in Leuven met stabilisatie-oefeningen voor jeugdrenners ”Ren-
ner wordt atleet”. De provinciale afdeling verleende ook haar medewerking aan de doe-aan-sportbeurs te Tie-
nen en Affligem met een BMX-initiatie voor scholen met 3000 deelnemers. De provinciale trainingen MTB en 
veldrijden, opleidingen en trainingen op de weg voor de jeugd kregen een nieuwe start na de opening van het 
provinciaal wielercentrum te Heverlee. De trainingen te Bertem voor aspiranten op een gesloten omloop, 
bracht niet het aantal verwachte deelnemers.   
In ons PWC te Heverlee kun je echt voor alles rond wielrennen terecht. 
De werking van onze coaches verdient zeker meer dan een pluim. Ook dit jaar is dit weer het geval.  Al onze 
mensen die week in week uit in de weer zijn doen dit allemaal met een bepaald engagement.  Zowel op de 
weg, als in het veld, als op de piste wordt er door de coaches prima werk geleverd. Er werden successen be-
haald in de topcompetitie, klimwedstrijden, beker van België, testtijdritten en op de wielerpiste.    
Ook de werking in de verschillende centra en ook alle activiteiten die er door de coaches georganiseerd wor-
den vragen bepaalde inspanningen.  We willen opleidingsstages verruimen en aantrekkelijk maken voor ieder-
een. Terwijl dit voor en stuk de instapdrempel naar de wielersport kan verlagen.  
  
Wat mijn voornemens voor 2017 betreft al het goede dat er is behouden en nog verbeteren, en wil ik jullie 
vooral een gezond en sportief 2017 wensen.   
 
Hugo Serin 
Voorzitter Jeugdcommissie 
 
  



 

 
 
 

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Micro BMX 5 15 22 17 11 20 12 19

Miniemen BMX 8 4 7 5 11 11 19 26 32 30 43 40 41 42 38

Aspiranten BMX 3 3 6 4 2 5 9 28 23 21 18 24 27 14 18

Miniemen WPV     34 36 36 46 52 69 65 86 82 88 115 132 133 118 135 152

Aspiranten WPV 61 62 61 65 76 100 103 99 77 99 116 117 127 139 148 149 167 197 176 169

Totaal Miniemen 34 44 40 53 57 80 76 105 108 120 145 175 173 159 177 190

Totaal Aspiranten 61 62 61 65 76 103 106 105 81 101 121 126 155 162 169 167 191 224 190 187

TOTAAL MIN+ASP 61 62 61 65 110 147 146 158 138 181 197 231 263 282 314 342 364 383 367 377

TOTAAL MIN+ASP WPV 61 62 61 65 110 136 139 145 129 168 181 203 209 227 263 281 300 315 311 321

Nieuwelingen 55 66 69 79 90 91 84 94 98 125 107 105 116 111 113 140 133 110 119 137

Juniores 97 73 47 59 72 87 99 94 85 106 111 123 115 107 117 105 112 118 97 100

Beloften 85 76 82 74 49 69 71 88 98 102 105 104 97 110 105 114 103 78 87 87

Elite 111 90 88 99 71 92 91 111 111 105 96 105 92 96 113 106 89 105 95 79

Dames Nl-Jun-Elite 11 11 10 14 17 18 13 21 31 31 31 32 34 30 33 37 32 36 33 40

TOTAAL NL-ELITE 359 316 296 325 299 357 358 408 423 469 450 469 454 454 481 502 469 447 431 443

TOTAAL MIN-ELITE 420 378 357 390 409 493 497 553 552 637 631 672 663 681 744 783 769 762 742 764

Amateurs+Masters 77 65 53 44 37 104 89 57 53 61 111 125 140 135 111 102 97 113 100 133

TOTAAL MIN-MAST 497 443 410 434 446 597 586 610 605 698 742 797 803 816 855 885 866 875 842 897

Miniemen BMX 8 4 7 5 11 11 19 26 32 30 43 40 41 42 38

Aspiranten BMX 3 3 6 4 2 5 9 28 23 21 18 24 27 14 18

Micro BMX 5 15 22 17 11 20 12 19

BMX 9 15 10 13 12 19 30 42 24 17 23 11 6 14 5

TOTAAL BMX 20 22 23 22 25 35 58 101 94 90 101 86 94 82 80

MTB 33 28 11 11 18 26 29 28 26 31 26 30 32 28 23

497 443 410 434 446 650 636 644 638 741 803 884 932 936 976 1012 982 1001 952 1000

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Miniemen 3 7 6 6 4 6 6 10 12 12 16 13 12 11 16 17

Aspiranten 6 7 9 8 9 21 21 22 21 17 17 21 22 21 23 21 18 19 20 25

Nieuwelingen 78 69 78 76 65 65 66 69 61 69 66 66 60 61 62 60 54 58 48 46

Juniores 85 81 70 65 72 78 70 64 59 52 56 66 71 65 58 58 51 55 49 52

Beloften+Elite 188 179 167 178 140 125 117 119 111 100 93 83 83 82 79 73 64 73 60 58

1.12 open 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.18 open 8 11 16 17 12 11 16 11 9 8 6 6 6

dames 10 8 5 5 7 8 10 16 14 13 9 13 17 17 8 7 11 8

Elite m/c 12 13 12 11 10 10 9 9 9 10 8 10 10 11 13 11 9 9 10 9

369 349 346 346 304 311 296 307 288 288 278 282 279 282 280 263 225 239 221 222

Ama+Masters+Gentl 11 12 11 7 8 29 11 5 5 15 16 18 22 30 28 27 23 24 25 33

Cyclo-Cross 31 25 34 22 24 20 20 24 15 23 20 27 22 28 39 40 36 48 51 48

Piste 11 11 7 10 10 6 8 9 11 7 8 6 7 8 6 8 8 8 7 7

422 397 398 385 346 366 335 345 319 333 322 333 330 348 353 338 292 319 304 310

STATISTIEK RENNERS

STATISTIEK WEDSTRIJDEN



4. VERSLAG VAN DE MTB-WERKING  
 

1. Statistiek wedstrijden 2016 

 

  2012 2013 2014 2015 2016   

Pepingen 516 412 424 371 371 166 kids +205 Flanders Cup 

Langdorp 380 403 413 345 353 199 Kids + 154 Flanders Cup 

Kortenaken 134 173 249 243 236 202 kids + 34 open 

Kortenberg ----- 153 137 169 172 172 Kids 

Overijse ----- ------ 244 235 ------ Niet meer ingericht 

       

2.  Kalender 2016 Vlaams-Brabantse wedstrijden 
25/3 Pepingen   Kids Challenge 
26/3 Pepingen   Flanders Cup 
02/9 Langdorp   Kids Challenge 
03/9 Langdorp   Flanders Cup 
 
3. Beschouwingen 
De organisatoren van Overijse verkozen om in 2016 niet meer te organiseren. Hierdoor was er een wedstrijd 
van de Kids Challenge minder in onze Provincie.  
Het aantal deelnemers bij de Kids Challenge kende in alle wedstrijden voor het 10°achtereenvolgende jaar een 
stijging. Met een gemiddeld aantal van 185 kids per wedstrijd wordt stilaan de top van de grafiek bereikt. 
Pepingen en Langdorp zijn de trouwe inrichters van de Flanders Cup wedstrijden in onze regio. Pepingen zag 
het aantal deelnemers stijgen maar voor Langdorp daarentegen was er nog nooit zo een matige belangstelling. 
Met een gemiddelde van 180 deelnemers per Flanders Cup wedstrijd blijven we nog boven het gemiddeld aan-
tal deelnemers van de ganse reeks maar de dalende trend kis zeker nog niet gestopt. 
De invoering van de tijdsregistratie via My Laps verliep zeer vlot. De vorige jaren waren er geregeld moeilijkhe-
den om uitsagen en klassementen vlug en/of correct opgemaakt te krijgen. Door het vakkundig gebruik van de 
transponders behoren die problemen definitief tot het verleden: met dank aan renners en operatoren voor 
hun bereidwillige medewerking. 
Nog steeds blijven de niet vergunninghouders hun weg vinden naar de wielersport via het promotionele ge-
deelte voor niet vergunninghouders. De MTB-sport als opstap naar de wielersport blijft overeind. 
Na de opening van het Provinciaal Wielercentrum in Heverlee verliepen alle provinciale MTB-trainingen van 
Raf De Backer met het nieuwe wielercentrum als vertrekplaats. Hierdoor waren er misschien wel iets minder 
mogelijkheden wat specifieke techniektrainingen betreft maar het aantal deelnemers nam wel toe in vergelij-
king met het opstartjaar dat 2015 was. 
De provinciale trainingen (van april tot oktober) zijn een mooi verlengstuk van de regionale MTB-centra en de 
MTB-opleidingscentra. 
De plaatselijke centra zorgen voor de lage drempel instap en de opleidingen eindigen reeds in februari/maart. 
Het succes van de MTB-scholen Pajottenland en Overijse blijft elk jaar toenemen. Dit is andermaal het bewijs 
dat een goede aanpak van gepassioneerde personen bijna steeds garant staat tot succes. De hulp en onder-
steuning die ze van de Vlaams-Brabantse afdeling krijgen is eveneens belangrijk in dit verhaal. Proficiat en 
dank aan alle actoren werkzaam in de brede waaier van opleidingen, begeleidingen en trainingen aan de meer 
dan 200 kinderen die zo -elk op hun eigen niveau- van de mooie MTB-sport genieten. 
 
Een sportief en gezond 2017! 
 
Coppers André  
Regionaal vertegenwoordiger MTB   



5. VERSLAG VAN DE BMX-WERKING  
 

Er werden 4 BMX-wedstrijden georganiseerd in Vlaams-Brabant. 
BMX Bekaf Aarschot: Flanders Cup en tevens PK met 518 vergunninghouders en 54 recreanten, dus een totaal 
van 572 rijders. 
BMX Bekaf Aarschot: Topcompetitie met 539 vergunninghouders 
BMX Dennenteam Keerbergen: Flanders Cup met 662 vergunninghouders en 27 recreanten, dus een totaal van 
689 rijders. 
BMX Dennenteam Keerbergen: Belgisch kampioenschap met 643 vergunninghouders. 
 
Deze 4 wedstrijden waren heel goed georganiseerd en ik wil hier zeker een dikke proficiat geven aan deze 
clubs.  
 
Ik wil ook via deze weg nog graag de provinciaalse afdeling danken voor de truien en medailles voor het PK 
BMX. In 2017 zal dit via de werkgroep BMX gebeuren. 
 
Ik wil toch ook nog even zeggen dat niet alleen WOMEN 19+ en AMATEUR/MEN 19+ specifiek BMX-vergunnin-
gen zijn. Ook Cruiser-vergunningen en de nevenvergunningen CRUISER zijn BMX gebonden. 
En ook niet te vergeten de Micro-vergunningen voor 5, 6 en 7 jarigen (alhoewel 7 jaar ook mogelijk is voor de 
discipline MTB nvdr) 
 
De BMX-wedstrijden in 2017 in Vlaams-Brabant zijn:  

- BMX Dennenteam Keerbergen: Topcompetitie op 9 april 
- BMX Halle: Flanders Cup op 21 mei en tevens het PK BMX 
- BMX Dennenteam Keerbergen: Flanders Cup op 6 augustus 
- BMX Bekaf Aarschot: Flanders Cup op 1 oktober 

 
BMX-commissarissen woonachtig in Vlaams-Brabant: 

- Bosch Raf (BMX Bekaf Aarschot) Molenstede-Diest 
- De Bont Else (BMX Zolder) Kapelle-op-den-Bosch 
- Lahor Bruno (BMX Bekaf Aarschot) Aarschot 

 
 De allerbeste wensen voor 2017! 
 
Chantal Bensch 
Regioverantwoordelijke BMX    



6. VERSLAG COMMISSIE VOOR RECREATIEVE SPORTEN. 
 
Beste Recreanten, Beste Wielervrienden, 
 
Cijfers zeggen niet alles maar toch: “Al de statistieken van Recreatie Vlaams-Brabant zijn stijgend”. 
Het ledenaantal: We bereikten eind 2016 4030 leden. Na de groeistop van vorig jaar is dit zeer hoopvol. Het 
blijven vooral individuele leden, niet aangesloten via een club, die deze groei veroorzaken. Op Vlaams niveau 
bereikten we 41.410 leden. De doelstelling was 40.000. 
De deelname aan de tochten: VTT-deelnames komen terug in de buurt van de topjaren. Een bijkomende orga-
nisatie, “vzw Sabboika”, en minder pech met slecht weder, spelen hierin een rol. Met de Cyclo-deelnames be-
reiken we een absoluut topjaar. Dit resultaat is hoofdzakelijk te wijten aan de betere overdracht van gegevens 
ivm organisaties van Golazo en Flanders Classics. Het gaat enkel over tochten die in samenwerking met Cycling 
Vlaanderen werden ingericht. De bijkomende tocht, de Sven Nys Cycling Classic, speelt hierin een belangrijke 
rol. 
De dagvergunningen zijn ook gestegen. Waar dit vroeger bijna uitsluitend VTT-deelnames waren, merken we 
nu dat één derde uit de cyclo-tochten komt en specifiek uit de organisaties van Golazo en Flanders Classic. Mo-
gelijk kunnen we hier nog nieuwe leden aantrekken. 
Deze resultaten zijn zeer gunstig maar ook 2017 kondigt zich hoopvol aan. Op de kalender zullen 3 nieuwe or-
ganisaties verschijnen: 
Recreatie Afdeling Vlaams-Brabant verandert de Provinciale Bijeenkomst in de “Vlaams-Brabantse Cycling Clas-
sic”. Dit wordt georganiseerd vanuit ons nieuw “Wielercentrum” in Heverlee/Leuven. De organisatie, een sa-
menwerking tussen de afdeling en enkele clubs, staat borg voor meerdere parcours zodat iedereen hier aan 
zijn trekken kan komen. 
De Stoempers Club uit Leuven zal zelf starten met een recreatieve tocht. De naam is veelbelovend: “De Jef 
Poeske Scherens Classic”. 
Ten slotte verschijnt voor het eerst “De Pajotse400” op onze kalender. Deze marathon is een klassieker in het 
Pajottenland en door de afstand van 400Km enig in zijn soort. De tocht wordt georganiseerd vanuit de wieler-
piste in Affligem. 
Spijtig, maar er is toch ook een negatieve tendens. Door de dalende interesse worden de Vlaamse Laure-
aatschappen herleid tot één: Het Esso laureaatschap. Dit laureaatschap wordt zo aantrekkelijk mogelijk ge-
maakt.  Het Vlaams-Brabantse laureaatschap wordt behouden. 
Vorig jaar zijn we gestart met het “Platform Recreatie”. Hier kunnen leden van Cycling Vlaanderen de noden 
van clubs en leden delen met de Provinciale Commissie Recreatieve Sporten. In het platform en in de commis-
sie zijn nieuwe leden welkom. 
Hopelijk kunnen we samen Cycling Vlaanderen verder uitbouwen. 
  
 In naam van alle commissieleden: 
“Veel wielerplezier in 2017” 
 
Fernand Vangeel 
Voorzitter PCRS 
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7. ADMINISTRATIEF VERSLAG 
 
Het wielerseizoen 2016 zit er weer op!  Traditiegetrouw stel ik, als secretaris van de Vlaams-Brabantse afde-
ling, bij de jaarwissel een jaaroverzicht op.  Dit laat mij toe nog eens terug te kijken naar wat zich in het voor-
bije wielerjaar binnen onze afdeling allemaal heeft afgespeeld. Het is altijd goed nog eens een aantal zaken uit 
2016 te herinneren of toe te lichten.  

Een nieuw provinciaal wielercentrum 

Drie jaar terug werden de plannen bekend gemaakt voor de bouw van een provinciaal wielercentrum. In 2016 
werden deze plannen concreet in uitvoering gebracht. De provincie Vlaams-Brabant heeft er van april 2016 
een gloednieuw wielercentrum bij.  Een multifunctioneel sportcomplex met een administratief centrum, een 
kleine en een grote vergaderzaal, een berging, een afspuitstand, douches, kleedkamers en een grote kantine 
staat ter onze beschikking. 

Dit mooie project werd mogelijk gemaakt dankzij een uitstekende samenwerking tussen de stad Leuven, de 
provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, de leden van Cycling Vlaanderen (Wielerbond Vlaanderen) 
afdeling Vlaams-Brabant en de Koninklijke Hockey Club Leuven. Mogen niet vergeten worden de vrijwilligers 
die zich hiervoor geëngageerd hebben. 

De bedoeling is dat wij er een wielercentrum gaan uitbouwen voor jonge renners, als verderzetting van de op-
leiding die nu al gegeven wordt. Op zaterdag 28 mei 2016 was er de officiële inhuldiging van dit multifunctio-
neel sportcomplex met al zijn faciliteiten. 

Bijzondere algemene vergadering 

De intrek in het nieuw provinciaal wielercentrum bracht heel wat administratieve verplichtingen met zich mee. 
Zo moest het adres van de maatschappelijke zetel van de vzw gewijzigd worden. Het adres van de maatschap-
pelijk zetel is een essentieel element van de statuten.  Een wijziging van de statuten kan enkel beslist worden 
tijdens een algemene vergadering met bijzondere meerderheid. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel 
moet bovendien ook bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad. 

Met het oog op de goedkeuring van de zetelverplaatsing werd er een bijkomende algemene vergadering bij-
eengeroepen. Deze vergadering vond plaats op 17 mei 2016. De vergadering beslist volgens de vzw-wetgeving 
rechtsgeldig over de zetelverplaatsing als: er minstens twee/derde van de leden op de vergadering aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn. Dit agendapunt werd dan ook met een meerderheid van twee/derde van de stem-
men van de aanwezige of vertegenwoordigde leden goedgekeurd.  

Cycling Vlaanderen 

Onze federatie zal in de toekomst luisteren naar de naam “Cycling Vlaanderen”. Cycling Vlaanderen staat voor-
alles wat wielrennen is in Vlaanderen zowel competitief als recreatief. Met de baseline “Kloppend hart van het 
wielrennen“ werd de toon alvast gezet. Naast een nieuwe naam kregen we ook een nieuw logo en een nieuwe 
huisstijl.  

Beleidsplan 2017-2020 

Per Olympiade moet iedere sportfederaties een beleidsplan indienen om recht te hebben op subsidies van 
Sport Vlaanderen. In een beleidsplan schrijven ze wat ze willen doen en wat ze in deze Olympiade willen berei-
ken. Een bijkomende zaak voor het beleidsplan 2017-2020 is dat er van 10 juni 2016 een nieuw decreet voor 
de sportfederaties van toepassing is. Vanuit doelgroepen waarin naar de sterkten, zwakten, opportuniteiten 
en bedreigingen van onze federaties werd gevraagd, werd een missie, strategie en waarden bepaald. Er wer-
den 7 strategische doelstellingen vastgelegd met daarbij nog 4 beleidsfocussen.  Het beleidsplan werd ver-
stuurd naar Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen moet het nu ontvankelijk verklaren om het dan als advies 
doorgeven aan de bevoegde minister. Met een ministeriële beslissing kan hij het beleidsplan laten subsidiëren.  

  



Vergadering toetredende clubs 

Op de vergadering van de toetredende Vlaams-Brabantse clubs van 17 januari 2016 werden er geen verkiezin-
gen gehouden aangezien het aantal kandidaten kleiner was dan de openstaande plaatsen. Hierdoor was er al-
leen de benoeming van de geldige kandidaturen voor een termijn van 4 jaar: Depré Rudi, Hindrijckx Marc, 
Hoylaerts Remi, Smets Jos, Vanlint André, en Willems Benny. 
Volgende bestuurders werden benoemd voor een periode van 4 jaar (tot 2020) 
- Provinciaal Voorzitter & Bestuurder WBV  Smets Jos 
- Lid Raad van Bestuur KBWB    Willems Benny 
- Lid 1° opvolger Raad van Bestuur KBWB  Vanlint André 
- Lid beheerscomité Competitie WBV  Willems Benny  

 
Club aansluitingen 
We kunnen terugblikken op een zeer succesvol wielerjaar. In het wielerjaar 2016 sloten 6 nieuwe clubs zich 
aan bij de Vlaams-Brabantse afdeling van Wielerbond Vlaanderen. In het jaar 2015 waren er wel 23 aansluitin-
gen. Wij danken de clubs en hun medewerkers voor dit succes en hopen dat zij op deze weg zich verder zullen 
blijven inzetten voor de wielersport in het algemeen en voor onze provinciale afdeling in het bijzonder.  
 
Overzicht nieuwe clubaansluitingen 2016 
- 12016 001'Leuven Fietst' 
- 12016 002 'P-VWCT VZW (Pelter - Van Wezel Cycling Team)'  
- 12016 003'MBTC De Koekoeksvrienden' 
- 12016 004 'Sabboika vzw'  
- 12016 005 'Cycling Support Team VZW' 
- 12016 006'Fietstoeristen Demer Dijleland' 

Doelstelling 
Door de digitalisering binnen Wielerbond Vlaanderen is het mij duidelijk dat de clubs en de renners admini-
stratieve ondersteuning nodig hebben. Dit moet in het komende jaar een prioriteitswerkpunt.  
Aan ieder van u wens ik nog een uitstekende gezondheid, veel geluk, en een sportief geslaagd 2017! 
 
Pieter Pauwels 
Secretaris 
  



8. FINANCIEEL VERSLAG  
 
2016 was voor de Vlaams-Brabantse afdeling een fantastisch jaar. Na enkele jaren van dromen kon het project 
verwezenlijkt worden en is onze verhuis effectief geworden eind april 2016.  
 
Voor het jaarlijks resultaat is het uitvoerend comité en de leden van de raad van bestuur van de Vlaams-Bra-
bantse Afdeling tevreden om vandaag een positief resultaat te kunnen voorstellen van 1493,68 EUR. 
 
Dit bedrag is het resultaat van een stevige controle van de uitgaven gekoppeld aan het goed opvolgen van de 
inkomsten en een goede opbrengst van onze beleggingen.  
 
Om te komen tot dit resultaat hebben alle commissies op hun beurt een stevige controle uitgevoerd op hun 
uitgaven en dit zonder afbreuk te doen aan de primaire doelstelling van de provinciale afdeling van een sport-
federatie nl. investeren in de jeugd en de nodige fondsen vrijmaken zodat de jeugdige renners en rensters zich 
kunnen ontpoppen tot volwaardige wielrenners.  
 
Door een eigen initiatief van opleidingen voor de jeugd kunnen wij ook het jaar 2016 besluiten met een positief 
saldo. Dit betekent dat door de inzet van de provinciale opleiders en de goede werking van de regionale oplei-
dingscentra van Overijse, Leuven en Gooik onze provinciale afdeling zijn steun kan bijbrengen bij de opleiding 
van de jeugd. Laten wij in 2017 de nadruk leggen op onze organisaties op de nieuwe BMX piste in Halle zodat de 
jeugd in de Rand van “Brussel” zich verder kan ontpoppen in de wielersport. 
  
Verder heeft de Vlaams-Brabantse afdeling een stevig bedrag uitgegeven aan algemene jeugdwerking. Dit be-
drag omvat het organiseren van stages, parkoersverkenningen van provinciale en nationale kampioenschappen, 
deelnemen met een provinciale selectie aan klimkoersen en wedstrijden van topcompetitie, pistetrainingen en 
jeugdopleidingen in de disciplines van Mountainbike, BMX, …   
 
Naar aanleiding van deze ledenvergadering zijn wij dan ook zo vrij de begroting voor 2017 voor te stellen. Door 
de nieuwe structuur opgelegd door de Vlaamse regering in verband met sportsubsidiering moeten wij ervan 
uitgaan dat voor 2017 er een vermindering zal zijn in de subsidies. Wij moeten dan ook vanaf de eerste dag alles 
goed controleren.  
 
Langs deze weg wil ik dan ook alle leden van het uitvoerend comité en de raad van bestuur bedanken voor de 
vrijheid die ze mij gaven om alle financiële zaken op een professionele manier te kunnen verwerken.  Alle leden 
van het hoofdbestuur wil ik bedanken voor hun maandelijkse interesse naar aanleiding van het financieel verslag 
van inkomsten en uitgaven. 
 
Tenslotte wil ik nog een woord van dank richten aan de rekeningnazichters voor hun spontane medewerking. 
 
Patrick Demunter 
Penningmeester 
 

 
 



9. PROVINCIALE ONDERSCHEIDINGEN 
 
Clubs met 70-jarig bestaan 
WC Bodegem Sportief 
Het Vliegend Wiel Peizegem  

 
Clubs met 60-jarig bestaan 
Koninklijke Sportclub Sprint Wezembeek-Oppem 

 
Clubs met 50-jarig bestaan 
WC De Ossenwegse Sportvrienden Zoutleeuw  
WC Heide Sportief Linter 
De Vrije Sportman Stok-Kortenaken 

 
Clubleden met 50-jaar lidmaatschap 
WC De Ossenwegse Sportvrienden Zoutleeuw  Herbots Hugo, Michiels Roger, Putzeys André, 
 

Clubleden met 35-jaar lidmaatschap  

WC De Ossenwegse Sportvrienden Zoutleeuw  Besseman Julien, Corthouts Willy, Janssens Roger,  
Knaepen Godelieve, Vandervelpen Yvo 

WC Galmaarden Sportief    Matthys Dirk 

 

Clubleden met 25-jaar lidmaatschap 
WC De Ossenwegse Sportvrienden Zoutleeuw  Fontaine Willy, Knaepen Emelda, Leenen Tony, Mathues Lea 
Royal Cureghem Sportief    Stroobants Louis, Vogeleer Hans 

 

Verdienstelijke organisatoren 
De Bergklimmers Bogaarden    Provinciaal kampioenschap Aspiranten  
Hoegaards Cyclo-team    Provinciaal kampioenschap Nieuwelingen 
De Vrije Sportman Stok-Kortenaken  Provinciaal kampioenschap Junioren 
WC Galmaarden Sportief    Provinciaal kampioenschap U23 & Elites z/c 
De Verenigde Sportvrienden Boortmeerbeek Provinciaal kampioenschap Amateurs, Masters 
      Provinciaal kampioenschap Dames Jeugd en Elite 
WSC Dr. Tistaertvrienden Affligem   Provinciaal kampioenschap piste 
WSC Steun der Jonge Renners Elewijt  Provinciaal kampioenschap piste 
SMX Team Diest      Provinciaal kampioenschap veldrijden Aspiranten, U17, Junioren 
De Sportminnaars Londerzeel   Provinciaal kampioenschap veldrijden U23, Elites z/c 
Sport & Steun Nossegem    Provinciaal kampioenschap veldrijden Amateurs, Masters 
Sportvrienden Mazenzele    Kampioenschap van Vlaanderen Aspiranten 
De Liedekerkse Pijl    Kampioenschap van België Aspiranten 
BMX Dennenteam Keerbergen   Kampioenschap van België BMX 

 
Liftetime Achievement Award 
De Raes Victor (WSC Dr. Tistaertvrienden Affligem) 
Schoukens Arnold (WC De Sprinters Merchtem) 
Leleu Roger (GWSC Asse) 
 
 
 


