
Platform Recreatie Wielerbond Vlaanderen Afdeling Vlaams Brabant 

Beste Recreanten, 
Binnen de afdeling Wielerbond Vlaanderen van Vlaams Brabant willen we 
vanaf begin volgend jaar van start gaan met een Platform Recreatie. Recre-
atie wil in overleg gaan met de leden om zowel de negatieve als de positieve 
kanten van WBV – Recreatie te leren kennen en om te zoeken naar nieuwe 
voorstellen om de werking te optimaliseren. Daarom zoeken wij kandidaten 
die, driemaal per jaar, hun kritische opmerkingen met ons willen delen. 
Graag zouden wij in dit platform een samenstelling krijgen die in overeen-
stemming is met ons ledenbestand. We zoeken dus dames en heren, we 
zoeken deelnemers van Weg en VTT, liefst van alle leeftijdscategorieën  en 
leden die al of niet aangesloten zijn via een club. In het platform worden 
maximum 16 leden opgenomen. Gelieve Uw kandidatuur voor deze overleg-
vergadering te stellen, gebruikmakend van het formulier in deze nieuws-
brief. 
Sportieve Groeten, 

Johan Moens         Fernand Vangeel Jos Smets 
Secretaris  Voorzitter  Voorzitter 
Recreatie   Recreatie  Afdeling 
  Wielerbond Vlaanderen 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  de 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.  

• Provinciale ondersteuning 

• Toelichting provinciale kalender/toerrit 

In 2014 hadden we voor de zomerkalender: 
54 organisaties en 8 daarvan waren VTT-tochten. 
De organisaties van de BCH zijn niet in het totaal pakket opgenomen evenals een VTT-tocht 
die tijdens het zomerseizoen op de kalender gekomen is.  
Er waren 6 Classics, 2 flanders classics en één cycling tour organisatie op de weg. 
 

Voor 2015 bevat de zomerkalender: 
52 tochten en waarvan 9 VTT-organisaties, er ontbreekt nog één VTT-tocht, die zal ook later 
doorgegeven worden. 
De organisaties van de BCH en BCCH zijn niet meegerekend. 
Voor de BCCH die in Tervuren doorgaat, hier is nog altijd geen officiële organisator gekend.  
In 2015 hebben we 5 classics, 2 flanders classics en één cycling tour op de weg, wordt niet 
meer ingericht: Wolf Classic. 
 

BCH in 2015: 
Waar hij zal doorgaan is nog niet bekend, de voorziene datum = 18,19 & 20 september 2015. 

 

Wanneer toerrit: 

Een club kan een toerrit inrichten op voorwaarde dat er maar één startplaats is, indien er 
twee startplaatsen zijn wordt er geen toerrit toegekend. 
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• Provinciaal Verdeelcentrum 

De PCRS van Vlaams-Brabant zal ook in 2015 zijn ondersteunende rol blijven opnemen 
naar alle wielertoeristen en clubs van Wielerbond Vlaanderen/Vlaams-Brabant. 
 
Heb jij vragen of bedenkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
Jullie kunnen bij ons terecht voor het uitlenen van promotiemateriaal - Etixx Isotonic 
(zie hieronder) - vergunningen en problemen aller hand. 
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• Permanente Vlaams-Brabantse driehoeken 
De provinciale afdeling heeft de permanente driehoeken gedigitaliseerd. 
Alle routes lopen over het knooppuntennetwerk van Vlaams-Brabant. 
 
Vlaams-Brabantse Driehoek Nr: 1 

 
Diest - Wijgmaal - Diest. 
Link: HTTPS://WWW.HLNFIETST.BE/COMMUNITY/ROUTES/8020 
 

 
 
 
 

Vlaams-Brabantse Driehoek Nr: 2 
 
Wijgmaal - Everberg - Wijgmaal 
LINK: HTTPS://WWW.HLNFIETST.BE/COMMUNITY/ROUTES/8019 

 
 
 
 
 

Vlaams-Brabantse Driehoek Nr: 3 
 
Zichem - Landen - Zichem 
LINK: HTTPS://WWW.HLNFIETST.BE/COMMUNITY/ROUTES/8018 

 
 
 
 
 

Vlaams-Brabantse Driehoek Nr: 4 
 
Hofstade - Vilvoorde - Hofstade 
LINK: HTTPS://WWW.HLNFIETST.BE/COMMUNITY/ROUTES/8017 

 
 
 
 
 

Dwars door Groene Gordel 
 
Leuven - Ternat - Leuven 
LINK: HTTPS://WWW.HLNFIETST.BE/COMMUNITY/ROUTES/8003 

 
 
 
 
 

Dwars door Hageland 
 
Leuven - Diest - Leuven 
LINK: HTTPS://WWW.HLNFIETST.BE/COMMUNITY/ROUTES/7958 
 
 
 
 
 
 

Alle informatie vindt je ook terug op onze website: http://www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be/ 



Een opmerkelijke figuur bij de wielertoeristen is ongetwijfeld Léon Plu-
cieniczak, deze ex- ondergrondse mijnwerker en oud voetballer van 
Patro Eisden die alles met de fiets en het openbaar vervoer doet. Léon 
is geboren te Eisden op 30 november 1938. Op 14 jarige leeftijd trekt 
hij reeds naar de mijn “La Grande Bacnure” te Herstal in de provincie 
Luik om er als mijnwerker ondergronds aan de slag te gaan. Het jaar 
daarop verkast hij naar de mijn van Eisden om er nog 32 jaar lang on-
dergronds te blijven werken. 
 

Foto: van links naar rechts: Lila, John Wielfaert, Nestor Podgorski, Pierre Loiselet 

 
Op sportief vlak gaat Léon als voetballer aan de slag bij Patro Eisden, die toen in 1ste en 2de Nationale Divi-
sie speelt, hij maakt deel uit van een kern van 26 basisspelers. Hier ook na een zekere tijd krijgt hij een 
transfer en gaat voetballen bij MVV Maastricht in Nederland. Veel later zal hij nog op nationaal vlak actief 
blijven in het coöperatief voetbal waar hij ondermeer speelde met oude vedetten, hij is tevens actief ge-
weest als voetbalscheidsrechter in verschillende federaties.  
 
Na zijn spelersloopbaan probeert hij het bij de wielertoeristen. In 1972 sluit hij aan bij de sportieve club St. 
Barbara uit Eisden. Het jaar daarop neemt hij zijn vergunning bij een nieuw opgerichte club Eisden 
Pondorosa 73. Tijdens de extreem warme zomer van 1976 neemt hij voor de 1ste maal deel aan Paris-Brest
-Paris, met enorm veel opgaven, hij zal die monsterrit in totaal 4 maal fietsen.  Hij blijft die club zeer lang 
trouw en het is trouwens in 1978 dat ik met Léon persoonlijk kennis maak. Dit gebeurde in het  600 km 
Audax brevet:  Spa Reims-Spa, daar werd er op zaterdagmorgen om 5u00 gestart om op zondag toe te 
komen rond 17u00, Léon moest dan nog met de fiets naar huis in Maasmechelen. Hij is eveneens houder 
van het : Brevet randonneur van de Alpen, van de  Vogezen en Pyreneeën.  
 
In 1988 wordt Léon tot sportman van het jaar verkozen in Maasmechelen, sportvrouw in 1988 was judoka 
Heidi Rakels.  
 
Sedert enkele jaren is Léon aangesloten bij de Hageland en Haspengouwse Wielerclub Tielt-Winge die deel 
uitmaakt van de Vlaams-Brabantse afdeling. We zien Léon regelmatig deelnemen aan een rit in Vlaams-
Brabant om na het beëindigen van de rit met de fiets huiswaarts te keren. In 2009 is hij ook een van de 
laureaten die de “Beker van België” behaald heeft, daarvoor moest hij in 8 verschillende provincies aan een 
rit deelnemen. ’s Morgens in alle vroegte rijdt Léon van Maasmechelen met de fiets naar Genk waar hij de 
trein neemt naar zijn bestemming om  vandaar uit met de fiets naar de startplaats te rijden. Zo waren er 
verplaatsingen naar Saint Vith provincie Luik, Lunéville in Luxemburg, de Blaarmeersen te Gent en Vichte in 
West-Vlaanderen. Hij is ook laureaat van de “Interlandtrofee”, waar hij goud behaalde, hier is hij verplicht 
om ritten af te haspelen in België en Nederland. Om goud te behalen moet hij 3 ritten in het buitenland 
fietsen en 6 in België. Hij is tevens houder van de “Gouden (4) & Zilveren Arend (6)” en het “Gouden Wiel”.  
Hij is een van de laatste wielertoeristen die de trofee “Cyclocoteur”, in België, in een tijdspanne van 2 jaar 
behaald heeft. Hij heeft ook het “Olympisch Brevet”, verreden in 1992 met vertrek uit Parijs naar Barcelona 
behaald. Hij is tevens laureaat van “Vlaanderen Fietsroute”, een afstand van boven de 700 km. Léon ver-
trekt bij hem thuis in Maasmechelen  met de rugzak en de rest op de bagagedrager om die afstand af te 
haspelen (de afstand wordt in verschillende dagen gereden), niks houdt hem tegen want zijn renpaard bij 
uitstek is uitgerust met de nodige verlichting niet het hypermoderne tuig dat we momenteel kennen maar 
wel met een oeroude dynamo die tegen het voorwiel aanloopt. Hij overnacht in jeugdherbergen ofwel in 
“Bed & Breakfast”. 
 
Na het fietsen houdt hij er van om het streekbier te degusteren en bij te praten met zijn ontelbare vrien-
den, want eerlijk gezegd wie kent Léon, alias Lila bij de oudere generatie wielertoeristen niet. Een oud 
voorzitter van Union Namur heeft ooit het volgende over Léon geschreven: “ Een ruw man, een onder-
grondse mijnwerker. Hij is daar, wij zijn er ook, hij vereert zijn volmaakte arbeid: DAT IS HARD WERKEN.” 
 
Léon wij wensen jouw het allerbeste en nog vele jaren. 
 

Auteur: De	Keyser	Raphaël	
	

Aandacht: 
Als je een ‘clubs’, persoon of gebeurtenis in de kijker willen zetten, aarzel dan niet en stuur een  
tekst/publicatie (maat A5), al of niet met foto’s naar jomoens@gmail.com 

• Figuur in de kijker : Léon Plucieniczak 
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• Sprokkels uit jouw provincie 

 
Nieuws van Wielerbond Vlaanderen Gent:  
 
Tijdens het beheerscomité recreatie te Gent kregen wij te horen 
dat onze inrichtende clubs en de Provinciale commissie recreatie 
van Vlaams-Brabant als beste leerling uit het overgangsjaar 2014 komen. 

 
Wij zijn hier erg trots over en willen jullie hiervoor dan ook uitgebreid bedanken. 

 
Aansluiting 2015 Wielerbond Vlaanderen: 
 
Sluit je in 2015 opnieuw aan bij een club van Wielerbond Vlaanderen, dan verandert er voor 
jou niets. De tarieven blijven dan 28 euro als individu en 33 euro als familie. Wens je niet aan 
te sluiten bij een club en dus rechtstreeks aan te sluiten bij de federatie, dan betaal je 30 euro 
als individu en 36 euro als gezin. Je kan vanaf nu online jouw validatiegegevens voor 2015 
opvragen via de persoonlijke login op de website van Wielerbond Vlaanderen.  
 
Surf daarvoor naar: http://recreatie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/2015_MijnWBV.aspx?Disc=20 
Belangrijk: het verlengen doe je best voor 15 december 2014. Op die manier mis je 
geen enkel magazine van cycling.be!  
 
Wielertoeristencongres: 
 

Het wielertoeristencongres staat gepland op vrijdag 6 februari 2015. 
Plaats Gildezaal in de Gildestraat 4, 3220 Kortrijk-Dutsel/Holsbeek 
Dus vrijdag 6 februari om 20:00 uur verwachten we jullie. 
 

Wijziging startplaats: 
 

De startplaats van het Brevet 35 km, ingericht door WTC De Grote Pint Begijnendijk 
is verplaatst naar Café Brouwershuis, Kleine Steenweg ipv. Zaal 't Pleintje.  
 

Vroege nieuwjaarswensen 2015: 

2014 is zo goed als vervlogen, het jaar 2015 staat voor de deur. 
Een jaar met nieuwe dromen, alles krijgt een fonkelnieuwe kleur. 
Veel geluk en vrede, veel liefde en romantiek voor elkaar. 
Aandacht voor je naaste, het wordt een fantastisch fiets jaar. 
 

 

De Provinciale Commissie Recreatieve Sporten van 
Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant, 
houdt er zich aan om alle recreanten een zalige kerst  
en een voorspoedig en gelukkig 2015 te wensen. 
 


