
Op de algemene vergadering van dinsdag 20 januari 2015 heeft de WBV afdeling 

Vlaams-Brabant de statuten aangepast. Zo werd de laatste stap gezet om te kunnen 

starten met het platform recreatie. De voorgedragen leden uit VTT rijders, wielerclub-

leden en individuelen kunnen eindelijk van start gaan. De eerste vergadering is ge-

pland op 19 maart 2015 om 19:30 uur. Er zijn nog altijd plaatsen vrij om mee in over-

leg te gaan met de aangestelde leden om zo de recreatieve sportbeoefenaar vooruit te 

helpen om zijn hobby uit te oefenen. 
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WIELERBOND VLAANDEREN 
Afdeling Vlaams-Brabant vzw 
Provinciebaan 4A   3110 Rotselaar 
 tel 016/22.26.50 
email: info@wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be 
www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be 

• Platform recreatieve sportbeoefening 

Elk trimester bezorgt Wielerbond Vlaanderen, Afdeling Vlaams-Brabant, u een nieuws-
brief. Omdat wij deze graag op jullie willen afstemmen, stellen wij in een enquête 
hierover enkele vraagjes. Dit om de nieuwsbrief op jouw behoeften af te stemmen. 
 

Hier vindt u de link naar de online enquête: 
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=218842&p=1&mobile=&zelf=0&code=&project= 
 

Het invullen van deze enquête kost slechts 2 minuten van uw tijd, maar voor ons zou 
dit een grote hulp zijn om in de toekomst de nieuwsbrief Wielerbond Vlaanderen, 
Afdeling Vlaams-Brabant, beter op u af te stemmen. 
 
Wij van de provinciale commissie recreatieve sport Vlaams-Brabant hopen dat u even 
tijd wilt maken om de enquête in te vullen.  

• SX-Force tombola 

Op de algemene ledenvergadering (recreatie) 
van 6 mei 2014 was er geen 
wielerclub bereid om deze tombola over te 
nemen van de Vlaams-Brabantse afdeling. 
Er is dan beslist om deze SX-Force tombola af 
te voeren vanaf 2015. 
Er zullen dus vanaf 2015 geen extra facturen 
meer voor deze tombola gestuurd worden. 
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• In de kijker 

Het Di2 systeem (Digital integrated intelligence).  
 
Na het elektronisch schakelsysteem “Zap” van Mavic en het radiogestuurde schakelsysteem “Mektronic” even-
eens van Mavic, is Shimano na een ontwikkeling van meer dan 5 jaar met een elektronisch schakelsysteem op 
de markt gekomen. De naam  Di2 of met de juiste benaming: “Digital Integrated Intelligence”. Zap systeem, 
acht speed, met een microprocessor ingebouwd in het stuur, en via  kabeltjes kon 
men met schakelaartjes, een onder de remhendel en een tweede boven op het stuur, 
de achterversnelling bedienen. Het systeem was nogal onderhevig aan vocht en was 
niet 100% betrouwbaar. Het Mektronic systeem, eveneens van Mavic,  was radio 
gestuurd hier kon men ook maar de achterversnelling bedienen. Dit was reeds een 9 
speed versnelling, er waren enkel kabeltjes tussen de schakelaar die zich op de rech-
ter remhendel bevond en het computertje op het stuur. Bij het schakelen kon men 
ook zien op welk kroontje men aan het fietsen was. Het zendergedeelte bevond zich 
in het computertje en de ontvanger zat in de achterversnelling. Het Di2 systeem van Shimano daarentegen be-
dient zowel de voor- als achterversnelling.   
 
Uit wat bestaat het Di2  Dura-Ace systeem: 
 
Rem- en Schakelversnellers, voor- en achterderailleur, 
batterij, bedrading, lader, body, remhoeven en ketting.  
Ondertussen bestaat er reeds een 11 speed uitvoering. 
 
 
Uittesten van het systeem: 
 
Het Di2 systeem werd geïnstalleerd op vrijdag 15 mei 2009 en voor de eerste maal in gebruik genomen op za-
terdag 16 mei 2009. Men heeft een aanpassingsperiode nodig. Het gebeurd dat men verkeert schakelt in het 
begin. De schakelaar het verst van de stuurbocht is voor het afschakelen en de schakelaar het dichtst bij de 
stuurbocht voor het opschakelen. Dit zelfde systeem wordt toegepast voor de voor- en achterderailleur. 
Vooraan was de fiets uitgerust met een compac (50-34) verschil aantal tanden: 16. Achteraan was er een 11- 
28 gemonteerd: 17 tanden verschil, de totale capaciteit: 16+ 17 = 33 tanden, de totale capaciteit van 32 tanden 
werd dus net overschreden. Wat wel opvalt : als men aan het schakelen gaat zowel voor als achter dat de voor-
derailleur zich steeds aanpast, dit is om wrijving met de ketting te vermijden. (ratelen van de ketting) 
 
Beoordeling: 
 
Na het gebruik van het Zap (nog altijd één  in dienst) en Mektronic-systeem van Mavic moet ik bekennen dat 
het systeem van Shimano heel goed schakelt. Een nadeel de verschillende kabeltjes  over het ganse frame be-
vestigd zijn kwetsbaar, daar ik over een volledig carbonframe beschik hebben we het niet aangedurfd om gaat-
jes in het frame te boren om de kabeltjes via de binnenbuis naar de voor- en achterversnelling te leiden. 
De batterij werd voor de eerste maal opgeladen op 25 september en dit na 4300 km. Nadeel hoge aanschaf-
prijs: volledig elektronisch systeem, remhoeven, crancks, ketting, cassette: een dikke € 2000 voor Di2 Dura-ace, 
er bestaat nu een 11 speed  en ook goedkopere versie, Ultegra. 
 
Campagnolo 11 speed (Super Record EPS) elektronische versnelling. Campa is een paar jaar later op de markt 
gekomen met hun elektronische versnelling, onmiddellijk een 11 speed. Verschil tussen Shimano en Campagno-
lo: Door de 2 schakelaars bij Shimano vooral met dikke handschoenen kan men zich wel eens vergissen. Het 
systeem is 100% betrouwbaar, de batterij moet weinig opgeladen worden zelf bij veelvoudig schakelen. 
Bij Campa bevinden de schakelaars zich op verschillende plaatsen en is verkeerd schakelen hier onmogelijk, 
nadeel de batterij moet 3 à 4 maal opgeladen worden , dit komt ook omdat de elektromotortjes sterker zijn dan 
die bij Shimano. Bij Campa heb ik reeds een batterij moeten vervangen, de batterij bevat trouwens het compu-
tergedeelte. Zoals bij Shimano is hier ook een goedkopere versie beschikbaar. Het grote voordeel van elektro-
nisch schakelen is dat men praktisch nooit meer de versnellingen moet afregelen, wat bij mechanisch schakelen 
niet mogelijk is daar de stalen kabeltjes langer worden. 
 
Auteur: R. De Keyser  



• Sprokkels uit jouw provincie  

Statistieken 2014 : 
Deelnamen VTT: 10 684 deelnemers 
Deelnamen Weg: 13 795 deelnemers 
Dag vergunningen: 8 490 deelnemers 
Vergunninghouders bij Wielerbond Vlaanderen: 3 500 vergunningen 
  

BCH in 2015: 
Zal doorgaan op 18,19 & 20 september 2015. 

Plaats: Center Parcs Erperheide 

De leden die willen overnachten in het park moeten snel beslissen, de plaatsen zijn 

beperkt 

 

Wijziging datum: 
De toertocht van de Goorbikers VZW, voorzien het laatste weekend van april, wordt 
verplaatst naar een vroegere datum omwille van een logistiek probleem op de start-
locatie. Zij zullen hun toertocht inrichten op 29 maart 2015. 

Kalendervergaderingen 2015: 
 
Donderdag 18 juni 2015 Kalendervergadering (WINTER) 
Donderdag 10 september 2015 kalendervergadering (ZOMER) 

 

Ronde van Vlaams-Brabant 2015: 
 
Woensdag 22 juli 2015 Rillaar 
Donderdag 23 juli 2015 Leefdaal 
Vrijdag 24 juli 2015 Gooik (Tijdrit) 
Zaterdag 25 juli 2015 Ottenburg 
Zondag 26 juli 2015 Merchtem  
 
Restaurantdagen van onze afdeling: 
 
Zaterdag 17 oktober 
Zondag 18 oktober 
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• Sprokkels uit jouw provincie  
VTT MARATHONKALENDER 2015: 
  
29 maart  - Toertocht Goorbikers – Aarschot (V.Br.)   70 km 
1 mei   - Fronttoertocht Classic – Ieper (W.Vl.)      97–80 km 
2 mei   - BVTTH Willems Veranda’s VTT - Herzele (O.Vl.)  75 km 
3 mei   - Brandweer Poldertoertocht – Diksmuide (W.Vl.)  75 km 
16 mei  - Polder-& Bossentocht – Brugge (W.Vl.)   75 km 
6 juni   - Hagelandse Chrono – Langdorp (V.Br.)   80 km 
6&7 juni  - Tweelandentocht – Dikkebus (W.Vl.)   74 km 
13 juni  - Vlaamse Ardennen Toertocht – Vichte (W.Vl.)   95-85-75 km 
27&28 juni  - Heuvelrugtocht – Westrozebeke (W.Vl.)   85 km 
5 juli   - Meerdael Classic – Oud-Heverlee (V.Br.)        100-80 km 
11&12 juli  - Ganzenhof-Krieretocht – Avelgem (W.Vl.)  70 km 
21 juli   - Ster van SNA – Sint-Denijs-Westrem (O.Vl.)  75 km 
2 augustus  - VTT Lille – Lille (Ant.)     80 km 
15 augustus  - Flanders Bike Event – Gavere (O.Vl.)   70 km 
22&23 augustus - West-Vlaanderens Mooiste – Roeselare (W.Vl.)  5 km 
6 september  - VTT Lille – Lille (Ant.)     70 km 
20 september - Omer MTB Classic – Harelbeke (W.Vl.)   80 km 
  
VLAAMS VTT MARATHONLAUREAAT: 
  
Voor het Vlaams VTT Marathoncircuit komen er in 2015 zeventien (17) veldtoertochten van 
minimum 70 km in aanmerking, georganiseerd in de periode van 1 maart tot 
30 september, ingeschreven op de WBV kalender. Het basis inschrijvingsrecht voor deze 
grote veldtoertochten bedraagt voor de vergunninghouders 5,00 euro. Minimum twee 
volwaardige bevoorradingen, douches, een bikewash en bewaakte parking voor de 
mountainbikes zijn inbegrepen in deze prijs. Om Vlaams VTT Marathonlaureaat te worden 
volstaat het om aan zeven (7) van de geselecteerde tochten en de marathonafstanden deel 
te nemen. Geen stempels of andere controlekaarten om dit laureaatschap bij te 
houden. Bij de inschrijving de juiste afstand laten scannen is het allerbelangrijkste om de 
VTT administratie vlot te laten verlopen. Aan dit laureaatschap is een waardevolle 
herinnering verbonden. 

Sfeerfoto’s wielertoeristencongres: 
 

Alle foto’s kan je terugvinden op onze website: http://www.wielerbondvlaanderen-vlaams-
brabant.be. Met dank aan fotograaf Jean Bollaerts. 



Vanaf nu gaan we in onze nieuwsbrief aandacht besteden aan veilig fietsen.  
Het eerste artikel hier rond= Alleen Fietsen 

• Veilig fietsen 
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Waar rijden? 
• Je moet de berijdbare fietspaden gebruiken, het fietspad wordt aangeduid door:  
twee evenwijdige witte onderbroken strepen: je moet het fietspad volgen dat 
rechts in je rijrichting ligt. Verkeersborden D7 of D9: je moet het fietspad volgen 
in de richting aangeduid door het verkeersbord. Tweerichtingsfietspaden moet je 
soms links in je rijrichting volgen, let in dat geval extra op bij kruispunten.  
Autobestuurders verwachten niet steeds fietsers die uit de andere richting komen. 
• Als een deel van de openbare weg aangeduid is door het verkeersbord D10, 
moet je dat volgen. In dat geval mag je de voetgangers die er zich bevinden 
niet in gevaar brengen. 
• Bij gebrek aan fietspaden mag je de parkeerzones en gelijkgrondse bermen 
rechts in je rijrichting gebruiken, op voorwaarde dat je voorrang verleent aan de  
weggebruikers die er zich bevinden. Buiten de bebouwde kom mag je ook de 
trottoirs en verhoogde bermen gebruiken (met hetzelfde voorbehoud). 
• Bij gebrek aan andere oplossingen moet je op de rijbaan fietsen, zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand ervan (let echter op voor autodeuren en rioolroosters). 
Je mag met twee naast elkaar rijden behalve wanneer: 
- het kruisen met een tegenligger onmogelijk is (binnen en buiten de bebouwde kom), of  
- er achteropkomend verkeer in aantocht is (buiten de bebouwde kom). 
• Op rotondes hoef je niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te rijden, behalve als een gedeelte van 
de openbare weg voor jou is voorbehouden (fietspad). Je mag in de busstrook of op een bijzondere overrijdbare  
bedding rijden als het betreffende verkeersbord is aangevuld met het symbool van een fiets. In dat geval moet je ach-
ter elkaar rijden. 
• Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein voor fietsers. 
 
Andere verplichtingen 
• Steek je arm uit telkens als je van richting gaat veranderen, behalve als dit je evenwicht in het gedrang brengt. 
Tussen valavond en zonsopgang, en overdag wanneer de zichtbaarheid minder is dan 200 m, moet je uitgerust zijn 
met een wit licht vooraan en een rood licht achteraan. Zelfs als je een kinderfiets, een racefiets of een terreinfiets  
bestuurt, moet je verlichting gebruiken en moet je fiets uitgerust zijn met de vereiste reflectoren om in alle 
omstandigheden te rijden. 
• Als je de rijbaan oversteekt of op de rijbaan komt om naar links af te slaan, moet je voorrang geven aan de wegge-
bruikers die de rijbaan volgen; rijd je op een fietspad en is er een oversteekplaats voor fietsers (witte blokken), dan 
moet je die gebruiken om over te steken. 
• Beperkt eenrichtingsverkeer: volg de verkeerstekens ter plekke en rij slechts in de tegengestelde 
richting in straten waar dat toegelaten is. Let op voor geparkeerde wagens en wees voorzichtig bij elk 
kruispunt. 
• Zorg dat je fiets steeds wettelijk in orde is: bel, remmen, lichten en reflectoren. Maar verwaarloos ook de andere 
onderdelen niet: banden, wielen, ketting… 
 

TIPS: 
- Probeer altijd een goed overzicht te hebben over het omringende verkeer, zeker op kruispunten, bij het verlaten van een fietspad, bij     
richtingveranderingen,... 
- Draag kleding met heldere kleuren; draag ‘s nachts lichtweerkaatsers. 
- Neem reparatiemateriaal mee voor lekke banden en reservelampjes voor de verlichting. 
- Vergeet je fietshelm niet: een fietshelm vermindert het risico op hoofdletsels met 85%. 
- Rij assertief maar wees vooruitziend: laat zien dat je er bent, maar voorzie ook de fouten en de onachtzaamheid van de 
autobestuurders. Denk eraan dat jij de meest kwetsbare bent. 
- Als je in een straat met beperkt eenrichtingsverkeer in de tegengestelde richting rijdt, kijk dan uit voor voetgangers die op het punt 
staan om over te steken: ze verwachten misschien niet steeds fietsers uit jouw richting. Denk eraan dat ze op oversteekplaatsen voor 
voetgangers steeds voorrang hebben. 
 
 
 
 

Bron is folder: Veilig op stap van het 
 
misschien niet steeds 
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• Flyer hoekje • Flyer hoekje 


