
Het wielertoeristencongres te Nieuwrode van 24 januari was weer een schot in de roos. Met 
meer dan 130 deelnemers was de opkomst goed, maar er kunnen er nog altijd bij. Wij van 
de Vlaams-Brabantse commissie hopen dat er in de toekomst meer individuele wielerfanaten 
afzakken om kennis te maken met ons en de clubs uit onze provincie. We geven graag nog 
even meer uitleg over de vergunningen/deelnemers binnen onze provincie: aantal vergunnin-
gen in 2013 = 3078 tegenover 2012: 2582, een stijging van 496, deelnemers weg  in 2013 = 
9687 / 2012 = 11219 en deelnemers VTT in 2013= 12546 / 2012 = 14004. 
Op ons congres in Nieuwrode werden ook de laureaten uitgedeeld in de verschillende cate-
gorieën voor het klein laureaatschap: 49 - groot laureaatschap: 17 - Permanenten: 1, zij 
hebben hun prijs uit de handen van de nationale voorzitter Antoine Borchgrave gekregen.  
De best vertegenwoordigde club = 1. Vliegend Wiel Averbode: 18,09% - 2. WTC Testelt 
Sportief 16,62%  - 3. WTC De Mot Rillaar: 15,33%.  
De hoofdprijs (een fietskader) in de SX-Force tombola is gegaan naar Marcel Vonckx van 

WTC Testelt Sportief. 
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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 

Alle foto’s zijn terug te vinden op onze website http://www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be 



Provinciaal verdeelcentrum   
 

In de 1e fase wordt er het volgende aangeboden naar onze clubs: Isotonic in grootverpakking 7.5 kg 
en bekertjes 20 cl a rato van 500 per grootverpakking voor de prijs 60 euro (*bruikleenton van 60 
liter inbegrepen). Alle bestellingen of afspraken verlopen via Johan Moens jomoens@gmail.com of 
GSM 0473/930073. Er wordt gewerkt met afhaling op ons secretariaat of er kunnen ook andere af-
spraken gemaakt worden. 
 
*De bruikleenton wordt altijd schoongemaakt door de gebruiker. 

 

Voor de clubs die een organisatie aan het plannen zijn en gebruik willen maken van het uitleenmateriaal 
van Wielerbond Vlaanderen (spandoeken – Beach vlaggen – bewegwijzeringsplaatjes – aanduiding bor-
den …). Vraag ze tijdig aan! Je vindt alle informatie op onze website: http://www.wielerbondvlaanderen
-vlaams-brabant.be/receatief. Hier kan je ook terecht voor alle uitslagen van de ritten die al gereden 
zijn, alsook andere informatie. 

 Verdeelcentrum Etixx 

 Organisatie 

 Opstellen kalender 
Door de problemen bij het opstellen van de zomerkalender 2014 hadden wij voorgesteld op de ka-
lendervergadering 2013 om met een oplossing te komen. We hebben eerst binnen de provinciale 
commissie over het opstellen van de kalender gepraat en naar een oplossing gezocht. Daarom gaan 
wij op dinsdag 6 mei 2014 om 20:00 uur alle clubs uitnodigen op een vergadering. Hier zullen wij de 
werkwijze voor het opstellen van toekomstige kalenders uit de doeken doen.  
Noteer alvast deze datum in jullie agenda!.  
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 Boodschap Overheid 

Nieuwsbrief 2e trimester 2014 

Start en aankomstplaat :  / rust s

Sportlokaal Miek e en Pierre, Café Den Oks,

Aarschotsesteenweg 768, Wilsele-Putkapel. Turnhoutsebaan 76, 3271 Okselaar .

100km is individueel
Start  = tussen 11:00 en 13:00 uur

Alle info op

www.wtcwilseleputkapel.be

Garage Pierre
onderhoud - herstellingen

personenwagens en lichte vracht
016/44.52.81

Wilsele Putkapel

 Vragenhoekje 

Alle info over de kalender kan je vinden op:  
http://recreatie.dewielerbond.be/Kalender.aspx 

Een recreatieve club kan naast de recreanten (vergunninghouders) ook sympathisanten hebben die zelf niet 
fietsen. Kunnen deze personen lid worden van een WBV- club? 
Net zoals bij een competitieve club kunnen bij de recreatieve clubs van Wielerbond Vlaanderen clubleden 
worden aangesloten. De kostprijs voor een clublidkaart bedraagt 3,75 Euro. De kaart mag voor max 5 Euro 
aan het clublid verkocht worden. Neem je deze kaart op naam dan geeft de kaart korting bij het bijwonen 
van een wielerwedstrijd. Bedenk dat deze kaart geen vergunning is om zelf deel te nemen aan recreatieve 
tochten. De kaart geeft ook geen recht op een magazine. Wielerbond Vlaanderen kan wel opgevolgd wor-
den door gratis inschrijving op de Nieuwsbrief van Recreatie en/of Competitie. 

Aanvraag clublidkaarten: Pieter Pauwels, Algemeen Secretaris, WBV Afdeling Vlaams Brabant:  
pieter_pauwels30@hotmail.com: Gelieve Naam en Stamnummer van je club te vermelden. 
 
Vragen ivm Wielerbond Vlaanderen: Fernand Vangeel, Ombudsman Recreatie,  
WBV Afdeling Vlaams Brabant: fernand.vangeel@skynet.be  

Alle recreatieve VTT-tochten of wedstrijden die domeinen of natuurgebieden doorkruisen, die onder het be-
heer vallen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), dienen bij ANB aangevraagd te worden. Deze aanvraag 
gebeurt in 2 fazes: 
Op het einde van elk jaar dient de Provinciale Commissie Recreatieve Sporten een volledige kalender voor het 
komende jaar van de recreatieve VTT-tochten in Vlaams Brabant voor te leggen aan het ANB. Hierbij wordt 
enkel de datum van de tocht gereserveerd. 

De club dient zelf een aanvraagdossier te richten aan het ANB om de officiële toelating te verkrijgen. ANB 
vraagt dat het aanvraagdossier volledig digitaal wordt opgesteld en dat de kaarten van het parcours worden 
weergegeven in bekende formaten. De aanvraag dient min 35 dagen op voorhand bij het ANB aan te komen. 
Het ANB houdt zich het recht voor om laattijdige aanvragen te weigeren en dus geen goedkeuring te verle-
nen. 
Info: Fernand Vangeel, Ombudsman Recreatie, WBV Afdeling Vlaams Brabant: fernand.vangeel@skynet.be 
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Alle info over de kalender kan je vinden op:  
http://recreatie.dewielerbond.be/Kalender.aspx 

Jullie flyer in de nieuwsbrief  van het 3de trimester: stuur hem dan tijdig door naar jomoens@gmail.com  


