
Platform Recreatie Wielerbond Vlaanderen Afdeling Vlaams Brabant 

Beste Leden, 
 
Het wielertoerisme is in beweging:  

Meer recreatieve fietsers vinden de weg naar een wielerfederatie. 
Dames zijn beter vertegenwoordigd. 
Grote organisaties krijgen meer deelnemers. 

Dit zijn enkele vaststellingen die aantonen dat wielertoerisme een mooie toekomst 
heeft. Anderzijds stellen we vast dat: 

Kleine clubs en kleine organisaties het vaak moeilijk hebben. 
Niet alle nieuwe leden de weg naar een club vinden 

Het aantal vrijwillige medewerkers is ook dalend. Dit heeft er toe geleid dat dit jaar 
een deel van hun werk (scanning bij inschrijving deelnemers tochten) werd overge-
dragen naar de organiserende clubs. Nochtans wensen wij onze vrijwilligers maxi-
maal in te zetten. Dit kunnen we enkel bereiken door de wensen van onze leden te 
kennen. Dankzij de nieuwe statuten van Wielerbond Vlaanderen, Afdeling Vlaams 
Brabant, was het mogelijk een “Platform Recreatie” op te richten. Dit gaat officieel 
van start na de “Ledenvergadering” van januari 2015. In deze vergadering worden, 
naast de ‘recreatieve’ vrijwilligers, 16 leden opgenomen. Het is de bedoeling dat we 
kunnen debatteren over de min- en pluspunten van WBV maar vooral dat we een 
visie kunnen ontdekken om  ‘Recreatie’ verder uit te bouwen. We hopen dat deze 
16 leden een representatief deel van ons ledenbestand vertegenwoordigen: Weg/
VTT, Dames/Heren, Individuele Leden/clubleden, alle leeftijdscategorieën. Het 
‘Platform Recreatie’ zal 2 tot 3 maal per jaar vergaderen. Wielerbond Vlaanderen is 
en blijft een unisportfederatie. Dit betekent dat we ‘Competitie’ en ‘Recreatie’ gelijk-
waardig beschouwen. Eenmaal per jaar zal er een gemeenschappelijke vergadering 
gehouden worden voor het ‘Platform Competitie’ en het ‘Platform Recreatie’. 
Mogen we een warme oproep tot U richten om lid te worden van het ‘PLATFORM 
RECREATIE’. Zie formulier ‘Kandidaat Platform Recreatie’ in bijlage. Indien er meer 
dan 16 kandidaten zijn zal een stemming gehouden worden tijdens de 
“Ledenvergadering”. 
 
Bereid om meer informatie te geven, 
 
Sportieve Groeten, 
Johan Moens  Fernand Vangeel  Jos Smets 
Secretaris,  Voorzitter,   Voorzitter, 
  Provinciale Commissie Recreatieve Sporten,                 Wielerbond Vlaanderen, 
  Wielerbond Vlaanderen,  Afd. Vlaams Brabant             Afd. Vlaams Brabant 
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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 
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Platform Recreatie Wielerbond Vlaanderen Afdeling Vlaams Brabant 
 
Ondergetekende,   
 

Voornaam:      Naam: 
Leeftijd:         M  of  V 
Adres:        Nummer:  
Postnummer:  
Gemeente:  
e-mailadres: 
Barcode lidkaart WBV: 
 

Wenst opgenomen te worden in het “Platform Recreatie” om te debatteren over de min
- en pluspunten van WBV en om een visie op te bouwen naar de toekomst. 
 

Ik ben aangesloten: 
Via een Club  

Naam Club:  

Als individueel 

Ik fiets voornamelijk:     Ik doe voornamelijk: 
Met de club        -    VTT(Veldtoertochten of MTB) 

Met vrienden      -    Wegtochten 

Met de familie     -     Beiden 

Individueel 

Ik ben vooral geïnteresseerd in:   Ik fiets vooral: 
WBV Tochten                   -    Lokaal 

Mega organisaties             -    Binnenland 

Toeristische Tochten         -    Buitenland 

Ik wil opkomen voor: 
 
Gelieve open velden in te vullen, bij de keuzemogelijkheden schrappen wat niet van 
toepassing is. Het ingevuld document sturen naar F. Vangeel, Voorzitter, Provinciale  
Commissie Recreatieve Sporten, Wielerbond Vlaanderen Afdeling Vlaams Brabant 
Fernand.vangeel@skynet.be 
Waversebaan 292, 3050 Oud-heverlee    



Wij verdelen de grootverpakking van Etixx Isotonic 7.5 kg samen met 500 bekertjes  
20 cl. voor de prijs van 60 euro. 
 
Wij beschikken ook over 2 verdeeltonnen met kraantje van 60 liter. Deze kunnen ontleent 
worden tegen een waarborgprijs van 50 euro/ton (waarborg cash te betalen). 
Bij het terug inleveren * van verdeelton krijgt U uw 50 euro/ton terug. 
 
Alle bestellingen of afspraken verlopen via Johan Moens jomoens@gmail.com of GSM 
0473/930073. Hij bezorgt de aanvrager een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier 
dient volledig ingevuld terug gestuurd te worden. De afhaling gebeurt op ons secretariaat 
te Rotselaar of er kunnen ook andere afspraken gemaakt worden. 
  
*De bruikleenton wordt altijd schoongemaakt door de gebruiker, niet uitgewassen/
verloren kraantje, geen waarborg terug.  

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

• Provinciaal Verdeelcentrum 

• Organisatie 

• Opstellen provinciale kalender 

Op de algemene vergadering van 6 mei 2014 hebben de aanwezige clubs de 
werkwijze voor het opstellen van de provinciale kalender Wielerbond Vlaande-
ren recreatieve goedgekeurd. 
 
1: Er vallen geen 2 of meerdere tochten van de zomer/winter kalender op dezelfde dag. 
 
2: Wielerclubs cyclo/MTB die een tocht inrichten op de 1e  – 2e  – 3e  – 4e  zaterdag/
zondag van de maand hebben voorrang bij het opstellen van de kalender. 
 
3: De clubs cyclo/MTB die een inrichting op een feestdag in overweging nemen moeten 
rekening houden met punt 2. 
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• 74e Belgian Cycling Happening 
AFSPRAAK AAN DE LACS DE L’EAU D’HEURE OP 19-20-21 SEPTEMBER 

Op vrijdag 19 september worden aan het Lac de l’Eau d’Heure de vlaggen van de wielerbonden 
gehesen voor de feestelijke opening van de 74e Belgian Cycling Happening in de geschiedenis 
van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. 19-20 en 21 september wordt met de hulp van de 
weermaker het topweekend van 2014. 
 
Het wordt een bijzondere happening omdat voor het eerst tijdens het BCH gebeuren recreatie-
sport en ontspanning werkelijk hand in hand gaan. Iets dat in de ons omliggende landen een 
traditie is voor dergelijke grote nationale bijeenkomsten. Voor het eerst is het bij ons mogelijk 
om er een sportief, ontspannend lang weekend van te maken. De permanentie of de uitvalsbasis 
van deze BCH is namelijk gelegen in het schitterende bungalowpark Landal Village l’Eau d’Heure, 
Rue du Bois du Four op het grondgebied van Froidchapelle. Het vakantiepark Landal Village l’Eau 
d’Heure telt 222 bungalows en ligt aan het Lac de la Plate Taille, een uitgestrekt meer met een 
zandstrand en wandelboulevard. 
 
LANDAL 
 
Aan de rand van het bungalowpark wordt een grote feesttent opgetrokken van 50 bij 20 meter. 
Daarin worden de catering, inschrijving, promostanden en andere animatie georganiseerd. Aan 
de rand ervan worden stortbaden en sanitair voorzien, en vlak ervoor dient de tennishal als be-
waakte parking voor de fietsen. De parkings voor personenwagens en autobussen bevinden zich 
op wandelafstand en ook voor mobilhomes is in de onmiddellijke omgeving een voorbehouden 
standplaats ingericht. In het kader van de BCH kunnen aan uitzonderlijke voorwaarden bunga-
lows worden gehuurd. Wie reserveert van de vrijdagmiddag tot de maandagmorgen krijgt er het 
verblijf vanaf de donderdag gratis bovenop! Reserveren kan via de website: www.landal.nl/
LRE10G. Enkel geldig voor het standaard bungalowtype! Reserveren kan ook rechtstreeks via het 
telefoonnummer 071/65.58.65 van Landal Village l’Eau d’Heure, waar Nadia en Heike de klanten 
in het Nederlands verder helpen. De telefoonreceptie/reservatie is open van 9.00 tot 17.00 uur. 
Nu niet meer uitstellen, doen! Mis deze Belgian Cycling Happening in het zuiden van de provincie 
Henegouwen zeker niet. 
 
PETIT POGIO 
 
De natuur en het glooiend landschap in het zuiden van de provincie Henegouwen, vlak bij de 
Franse grens en de provincie Namen, loont zeker de moeite voor de verre verplaatsing. Het is er 
een echt fietsparadijs waar iedereen, van de gevleugelde klimmer tot de recreatieve familiefiet-
ser, zijn terrein vindt. Na de BCH zal voor de berggeiten “le petit Pogio” geen onbekende helling 
meer zijn. Op elk parcours, zowel cyclo als VTT, is er minstens één bevoorradingspost voorzien. 
Voor de kilometervreters zelf twee of drie. Voor al dat moois bedraagt het inschrijvingsrecht voor 
de vergunninghouders slechts 5,00 euro. Voor de officiële openingsrit op vrijdagavond, met oud-
renner Jean-Luc Vandenbroucke als wegkapitein, wordt 2,00 euro betaald bij de inschrijving. De 
gratis receptie na de aankomst inbegrepen. De familietocht rond het meer is 18 km lang en zo 
goed als volledig vlak. De cyclotochten zijn 120, 80, 60 en 40 km lang en de mountainbikers krij-
gen vrij technische omlopen onder de dikke banden geschoven van 40 of 25 km. 
 
Voor meer inlichtingen kan men terecht op de website van de K. Belgische Wielrijdersbond 
www.belgiancyclinghappening.be of van de organisatie www.lacsdeleaudheure.be . Ook via 
http://recreatie.dewielerbond.be/ komt men alles te weten over de BCH.  
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• In het Wiel van Eddy Merckx  
Eddy Merckx, een van de grootste wielrenners aller tijden, mogelijkheid om kennis te maken met 
deze wielerheld in het “Sportimonium” van Hofstade ofwel op een van de fietslussen. 
Het “Sportimonium” in Hofstade werkte samen met Wielerbond Vlaanderen aan een arrange-
ment voor de individuele wielertoerist of voor een club. Op vertoon van je lidkaart geniet je een 
voordeelkorting. Bij een bezoek aan het Sportimonium betaal je € 3,00 ipv € 5,00 
Voor € 7,00 maak  je een fietstocht, op één van de drie lussen, bezoek je het museum en ont-
vang je een pakketje.  
Volgende fietslussen kunnen gefietst worden op het fietsknooppunten netwerk: 
De Groene Gordel, met de Nationale Plantentuin in Meise ook via de woonplaats van Eddy 
Merckx, het Park Drie Fonteinen, het Bloso-domein in Hofstade. 
Fietslus Rupelstreek, langs de Rupel en de Schelde. 
Fietslus Vaartland, tussen het Sportimonium en kunststad Mechelen, Hombeeks plateau, het 
Zennegat en het drierivierenpunt. 
 
De fietskaart kost € 2,00 en is te koop in het Sportimonium, toeristische diensten, in de fiets-
cafés onderweg of gratis te downloaden via www.inhetwielvanEddyMerckx.be. 
 

Contact: Sportimonium: Reservatie & Informatie: Liesbeth Salens, tel.: 015/618 222, email: lie-
beth.salens@sportimonium.be  

• Sprokkels uit jouw provincie 

De startplaats van de herkansing provinciale bijeenkomst + toerrit op 30 augustus is ver-
plaatst naar Taverne Thuis Provinciebaan 18 te 3110 Rotselaar. De inschrijving en start blijven 
dezelfde: 12:30 tot 14:00. 
 
De kalendervergadering voor de zomerkalender 2015 is voorzien op  
Donderdag 4 september 2014 om 19 uur 30, in Taverne Thuis Provinciebaan 18  
te 3110 Rotselaar  
 
Wolf Classic: De vroegere “Niels Albert Classic” kreeg een nieuwe benaming en een andere 
startplaats. Nieuwe benaming werd naar de sponsor genoemd: “Brouwerij Wolf” en de start-
plaats werd Aarschot, Grote Markt ipv Begijnendijk. De eerste uitgave was een schot in de 
roos, de sponsor had op de Grote Markt van alles opgesteld, plaatsen voor kinderanimatie en 
een podium voor het optreden van de artiesten in de namiddag. Bij het inschrijvingstentje was 
het soms drummen, gelukkig dat de inrichters WTC De Doortrappers uit Begijnendijk de weer-
goden mee hadden. Er waren verschillende afstanden voorzien, de langste afstand en de 
zwaarste was voor goed getrainde wielertoeristen. Er was eveneens een familie uitstap waar 
heel wat enthousiaste families op afkwamen. De inrichters waren meer dan tevreden met de 
opkomst van boven de 1000 deelnemers. 
 
Café Buurthuis Classic: Bij het begin van de inschrijving was het wegdek nog droog, lang 
heeft dit niet geduurd vooraleer de hemelsluizen opengingen en het heeft niet meer opgehou-
den met regenen. Dit was  de eerste inrichting van deze nieuwe club: Team Café Buurthuis 
Pro Racing, de inrichting was af dit kon niet beter voor een nieuwe club. Startboog, een auto 
van Lotto Belisol en attributen van andere sponsors waren aanwezig. De club had een stapel 
prijzen voorzien, daarvoor moest de deelnemer een bonnetje invullen en in een urne depone-
ren, hoofdprijs was een herenfiets. Door het slechte weer was de opkomst dan ook zeer ge-
ring, ze hadden voor hun moeite een betere bezetting mogen krijgen maar het weer heeft er 
anders over beslist. Hopelijk volgend jaar beter met indien mogelijk een identieke opstelling. 
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• Flyer hoekje 

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

Jullie flyer in de volgende nieuwsbrief stuur hem dan tijdig door naar jomoens@gmail.com  


