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Beg. Vergunning materiaalpost

Vanaf dit veldritseizoen kan je enkel nog in de materiaalpost met 
een vergunning op naam.

Dit is van toepassing in alle wedstrijdcategoriën (regionaal, 
nationaal en internationaal) voor alle rennerscategoriën vanaf U17 
tot en met elite, uitgezonderd de masters

Bij de inschrijving bevestigt de renner de identiteit van de houders 
voor die wedstrijd



VELDRIJDEN

 Miniemen/Aspiranten: geen materiaalpost meer (WBV) 

 Aspiranten: lottrekking per renner

 Technologische fraude: controles worden voorzien en uitgevoerd 
door zowel UCI als KBWB 

Reminders 

 Schijfremmen: toegelaten in CX (tot nader order niet in 
wegwedstrijden!)  

Camera’s zijn toegelaten per 1.01.16 vanaf de nieuwelingen 



Infovergadering

ASPECT VEILIGHEID

IN

WIELERWEDSTRIJDEN

2017



• Beperking aantal deelnemers nat. indiv. wedstrijden
– Nieuwelingen 120 renners

– Juniors 150 renners

– EzC/U23 175 renners

• Interclubs: van toepassing 2017

• Wagen wedstrijddokter: enkel medisch personeel toegelaten, met 
uitzondering van de chauffeur



• Verbod voorbijsteken peloton wedstrijden verreden op omlopen 
<25km

• Wedstrijden in lijn, stad-stad : enkel peloton voorbijsteken bij

• dringende redenen

• Steeds toelating vragen (commissaris/verantw. organisatie)

• “wachtpositie” : thv de laatste ploegleiderswagen



Type wedstrijd Max. aantal motoren die het peloton 
mogen voorbijsteken, enkel bij 
hoogdringendheid en na toelating

Wedstrijden op gesloten omlopen 0

Wedstrijden op omlopen <25km 5→ 0 !

Wedstrijden op omlopen >25km
• Elites Individueel  + .12 IC 2 - .13 IC 2 -.16 - .17

• .12 IC 1 - .13 IC 1 - .14 -.15 - MJ - WJ -
Individueel stad-stad

• WorldTour- ME/WE- .HC - .1 - .2

• 5

• 10

• 15



• ≠ peloton voorbijsteken 1km voor / na SP/Bergprijs

• ≠ peloton voorbijsteken voor, tijdens, na vaste bevoorradingszone

• Verbod peloton voorbijsteken in de laatste 10km



• voorbijsteken = toelating commissarissen/organisatie

• Richtingaanwijzers/ hoorn

• aangepaste snelheid

• verplicht ontvanger radio-tour



• Te veel zelfvertrouwen

• Risico’s nemen

• Druk van de passagiers

• Anticiperen





1. Renners

2. Wedstrijddokter

3. Wagens officials (commissarissen & organisatie)

4. Ploegleiderswagens / neutral wagens

5. Andere



• KB wielerwedstrijden (1967)
– Noodzaak actualisatie 2016 !

• Wegcode (KB 01/12/1975)

• Min. leeftijd 18jr – max. 78jr (= verzekeraar KBWB)
– Idem voor mobiele signaal- gevers

• Tricolore armband + C3



• Gemachtigd door Bestuurlijke overheid

Art 41.2 Wegcode

“Bij het naderen van een groep renners die aan een wedstrijd 
deelnemen moet elke bestuurder onmiddellijk uitwijken en stoppen”



“ Veiligheid is VAN en VOOR iedereen!” 

1. Voorbereiding

• Opbouw parcours = Veiligheidscoördinator

• Inventariseren gevaarlijke punten
– Vaste obstakels: te beveiligen!

– Verwijderbare obstakels: overleg lokale overheid



• Bepalen alternatieve routes
– In overleg met lokale politie

– Voldoende tijdswinst incalculeren

– Duidelijk aangeven

– Vermijden drukke wegen

Toch inhalen → vooraf rode/groen zones bepalen 
(veiligheidscoördinator)



• Mobiele signaalgevers
– Aantal

– Ervaring

– Met duo

– Samenwerking wegpolitie

– Briefing (ruimte en tijd voorzien)



2. Tijdens de wedstrijd

• “Veiligheidsradio’s” (aparte frequentie)

• Toepassing “WOI”

• Régulator veiligheid

• Régulator achter peloton

• Positie mobiele signaalgever

– vooraan

– achteraan

– toch inhalen



1. Wie is verzekerd?

• De organisatoren en hun aangestelden m.a.w. de seingevers, helpers en 
vrijwilligers, gemeentebesturen en hun ondergeschikten dus iedereen die 
in opdracht van de inrichters zijn medewerking verleent aan de inrichting 
van een wedstrijd. 

• Daarnaast is er uiteraard ook dekking voor de federatie en haar comités, 
alsook de renners zelf, in bezit van een jaar- of dagvergunning.



2. Wie is niet verzekerd!

• De genodigden, personeel in bezit van een arbeidscontract, toeschouwers.



3. Waarvoor is men verzekerd?

• Voor alle schade berokkend aan derden en waarbij de aansprakelijkheid  
van de inrichters en aangestelden in het gedrang komt. Wat de inrichters 
zelf betreft is dit bv. niet voldoende afsluitingen aan de eindmeet, niet 
opstellen van een seingever aan een risicokruispunt enz. m.a.w. indien er 
onvoldoende veiligheidsmaatregelen werden getroffen. 

• Seingevers meer bepaald indien zij nalatig zijn en hierdoor een ongeval 
veroorzaken en helpers die bij gebruik van materiaal schade toebrengen 
aan derden



3. Waarvoor is men verzekerd?

• Helpers/vrijwilligers zijn dus gedekt voor het opstellen van allerlei 
materiaal zoals afsluitingen, voorlopige installaties waaronder tribunes, 
verhogen, kiosken en platformen, masten, publiciteitsspandoeken m.a.w. 
alle opdrachten in kader van een wielerwedstrijd. De dekking vangt aan 
hoogstens 48 uren voor de dag van de wedstijd en de afbraakwerken 
moeten beëindigd zijn binnen de 48 uur na dezelfde dag.

• Mits aanvraag kan deze periode van dekking gratis uitgebreid worden. 



3. Waarvoor is men verzekerd?

• Naast een dekking burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand genieten 

de seingevers en helpers/vrijwilligers ook van een persoonlijke 

ongevallenverzekering voor de kwetsuren. Deze geldt tevens op de weg 

van/naar de woonst naar de plaats van samenkomst/omloop.



3. Waarvoor is men verzekerd?

• Mobiele seingevers in het bezit van een vergunning “piloot motorijder ook 
mobiele seingever” genoemd, genieten dekking onder de polis renners en 
genieten aldus van dezelfde voorwaarden.

• Indien de mobiele seingever niet over een vergunning “motorijder piloot” 
beschikt zal hij voor de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand 
vallen onder de collectieve polis en voor de lichamelijke letsels onder de 
afzonderlijke polis helpers/seingevers.



4. Hoe is het materiaal verzekerd?

• De schade berokkend aan derden bij gebruik van allerlei materiaal is 
gedekt. Schade aan materiaal zelf niet gezien dit om een toevertrouwd 
voorwerp gaat. Dit geldt zowel voor gehuurd materiaal als materiaal in 
bruikleen (inclusief gebruik van zaal of installaties).



4. Hoe is het materiaal verzekerd?

• Bij gebruik van tenten of zaal toegankelijk voor publiek en met een 
oppervlakte van ten minste 50m2 (inclusief opblaasbare structuren) dient 
de inrichter zich ervan te vergewissen of de eigenaar de wettelijk 
verplichte verzekering BA  Objectieve heeft onderschreven. Bij 
ontstentenis dient hij deze afzonderlijk te onderschrijven (brand en 
ontploffing) gezien deze waarborg niet in de polis van de federatie is 
opgenomen.



5. Welke wagens zijn verzekerd in de  wedstrijd ?

• Er zijn 2 collectieve polissen omnium auto onderschreven door de 
federatie:

– enerzijds voor de wagens van de sportafgevaardigden 

– en anderzijds voor de 5 officiële wedstrijd- wagens zijnde groene vlag, 
rode vlag, koersdirecteur, bezemwagen en wagen dokter/medisch 
materiaal.

• Ook het gebruik van een moto, voor verplaatsing van de 
sportafgevaardigde of in functie van officiële wedstrijdwagen, is verzekerd 
onder deze polissen.



5. Welke wagens zijn verzekerd in de  wedstrijd ?

• Het betreft een 1ste risico dekking tot maximum 9.915,74 € met een 
vrijstelling van 198,31 € per schadegeval 

• Geen enkele volgwagen is via de wielerbond in B.A. verzekerd gezien elke 
wagen reeds gedekt is onder de verplichte BA verzekering voor 
voertuigen. 

• Wagens die ter beschikking worden gesteld van de inrichters kunnen niet 
tijdelijk in omnium verzekerd worden. 

• De vrijstelling zelf is onverzekerbaar.



6. Wat indien een wedstrijd wordt afgelast en er is financieel 
verlies?

• Hiervoor is geen dekking voorzien in de polis. Het is aan te raden om in dit geval 
afzonderlijk een annulatieverzekering te onderschrijven. Contactpersoon Concordia : mw. 
Karen Dossche – tel. 09/264.11.50



7. Welke activiteiten zijn nog gedekt naast de hoofdactiviteit?
A. de sportpromotionele activiteiten

– Dekking B.A. inrichter, vrijwilligers, leden en niet-leden bij 
sportpromotionele activiteiten ingericht door de federatie of haar 
clubs zoals de hoofdactiviteit, initiaties, cursussen, eetmaal dat deel 
uitmaakt van de verzekerde activiteit, opendeurdagen, demonstraties, 
vergaderingen, beurzen, allerlei spelen met uitzondering van 
parachutespringen, zweefvliegen, ULM, deltavliegen, ballonvaart, 
benji, parapente, rotsklimmen en speleologie. 

– Waarborgen dekking helpers/vrijwilligers volgens voorgaande.



7. Welke activiteiten zijn nog gedekt naast de hoofdactiviteit?
B. de niet-sportieve activiteiten

– Daarenboven is de waarborg tevens verworven voor leden en 
vrijwilligers die actief deelnemen aan een organisatie van de federatie 
en haar clubs van allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek 
betrokken wordt (bals, feestmaal, fancy-fair) vb. uitdelen van spijzen 
en dranken.

– Ook bij  niet-sportieve randactiviteiten ter gelegenheid van een 
wedstrijd waarbij vrijwilligers worden ingezet (zoals uitdelen spijzen en 
dranken) wordt dekking verleend. Dit laatste dient wel vooraf gemeld 
te worden + nominatieve lijst van de niet-leden/vrijwilligers.



7. Welke activiteiten zijn nog gedekt naast de hoofdactiviteit?

• Voorwaarde in beide gevallen is dat de inrichtende club bij W.B.V. is 

aangesloten en leden vergunninghouders telt.

• Opgelet! Alle activiteiten met uitzondering van de hoofdactiviteit vermeld 

onder A) & B) dienen vooraf gemeld te worden, gezien verzekeraar het 

recht heeft sommige activiteiten te weigeren of bijpremie te vragen.



Wielerwedstrijden 2017

Belgisch wegseizoen: van zaterdag 25/2/2017 tot dinsdag 10/10/2017

Belangrijke data:

 Prov. Kampioenschappen:
 Aspiranten: 3/6 of 4/6 (alleen weg)
 Nieuwelingen: 6/5 of 7/5 (1 wedstrijd-2 titels)
 Junioren: 13/5 of 14/5 (1 wedstrijd – 1 titel)
 U23 en Elite z/c: 29/4 of 30/4 (1 wedstrijd – 2 titels)
 Dames Jeugd & Dames Elites: vrije datum
 Tijdrijden: donderdag 6/4
 Amateurs & Masters: vrije datum



Wielerwedstrijden 2017

 Belgische Kampioenschappen:
 Indiv. Tijdrijden Nwl, Jun en U23 (M/V): Anzegem 1/5
 Junioren (M/V): Oosterzele 28/5
 Masters: Taviers 18/6
 Elite m/c en 1.15: Antwerpen 25/6 
 Ploegentijdrit: Nwl, Jun, U23, Elite en BvB/Topc: Borlo 2/7
 Nieuwelingen (M/V): Lacs de l’Eau d’Heure 27/7
 U23 en Elite z/c: Stabroek 13/8
 Aspiranten: 20/8

 Regionale Kampioenschappen:
 Nieuwelingen: 25/5
 Aspiranten: 21/7



Oefenkoers 2017: voorstel

 Zondag 19 februari 2017 in Vollezele

 Organisatie: Wielerclub Jonge Rakkers Vollezele en 
Wielerbond Vlaanderen-Afdeling Vlaams-Brabant

 Training en wegwedstrijd

 3 afzonderlijke organisaties met voorafgaande inschrijving bij 
de provinciale voorzitter WPV  1 week vóór de wedstrijd

Mogelijkheid tot herschikking van het programma.



Samenstelling peloton

Elite en U23 - Categorie A: 1.12A

 Afstand: 120 tot 140 km
 Prijzengeld: 810€   (30 prijzen)

1150€ (30 prijzen)
 Deelname:

 Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating 
van hun federatie)

 Renners uit Belgische Continentale ploegen UCI
 Belgische renners van buitenlandse Continentale 

ploegen
 Geen Amateurs en Masters
 Geen dagvergunningen



Samenstelling peloton

U23  (uitsluitend Beloften)   Categorie :  1.13

 Afstand: 100 tot 120 km            120 tot 140 km
 Prijzengeld: 600 € (20 prijzen)        810€   (30 prijzen)

700 € (20 prijzen)        1150€ (30 prijzen)

 Deelname:
 Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating 

van hun federatie)
 Renners uit Belgische Continentale ploegen UCI
 Belgische renners van buitenlandse Continentale 

ploegen



Samenstelling peloton

Elite en U23 - Categorie B: 1.12B/1.13B

 Afstand: 100 tot 120 km
 Prijzengeld: 600€   (20 prijzen)

700€   (20 prijzen)
 Deelname:

 Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating fed.) 
 Geen Continentale renners, behalve renners (niet-prof) uit 

Continentale ploeg cat. 2 (specialisatie) 
 Amateurs en Masters met vergunning WBV/FCWB onder 

bepaalde voorwaarden:
 Als er geen 1.18/1.18 Open wedstrijd is in eigen prov.
 Niet in kampioenschappen, BvB, IC 1.12.1 of 1.12Open

 Geen dagvergunningen



Samenstelling peloton

Categorie 1.18 Open (vroeger 1.12C)

 Afstand:  80 tot 100 km
 Prijzengeld: 400€   (20 prijzen)
 Deelname:

 Amateurs & Masters met vergunning WBV/FCWB/ICF en 
buitenlandse vergunninghouders: 

Amateurs 19/29 jaar – Masters A 30/39 jaar –
Masters B 40/49 jaar – Masters C +50 jaar

 Elite z/c & U23 uit Belgische clubs (niet aan Topcomp) en 
uit buitenlandse clubploegen (met toelating fed)

 Geen renners uit Continentale UCI ploegen 
 Dagverzekering (ook buitenlandse renners zonder 

vergunning)



Samenstelling peloton

Categorie 1.18

 Afstand:  60 tot 80 km
 Prijzengeld: 100€  Amateurs (10 prijzen)

100€  Masters A (10 prijzen)
100€  Masters B (10 prijzen)
50€   Masters C (5 prijzen) 

 Deelname:
 Amateurs en Masters enkel met WBV/FCWB/ICF 

vergunning en Buitenlandse vergunninghouders 
Amateurs 19/29 jaar - Masters A 30/39 jaar –
Masters B 40/49 jaar – Masters C +50 jaar

 Dagverzekering (ook buitenlandse renners zonder 
vergunning)



Samenstelling peloton

1.15A Nationale Dames
 Afstand: max 100 km
 Prijzengeld: 500€   (40 prijzen)
 Deelname:

 UCI rensters
 Alle anderen+Dames Jun indien er voor hun cat. geen wedstrijd is
 Buitenlandse Dames Juniors met kalenderkaart en toelating fed.

1.15B Nationale Dames
 Afstand: max 80 km
 Prijzengeld: 400€   (40 prijzen)
 Deelname:

 Geen UCI rensters
 Dames Juniors op de dagen dat er voor hun cat. geen wedstrijd is
 Buitenlandse Dames Juniors met kalenderkaart en toelating fed.



Samenstelling peloton

Gentlemen wedstrijden

 Afstand: max 75 km
 Prijzengeld: geen
 Organisatie: 

 Door een niet-club: 100€
 Door een club: 75€
 Als afwachting: 50€



Inschrijvingen 2017

 Individuele wedstrijden: met voorinschrijvingen in alle    
categoriën vanaf U17 tot en met Elites met contract

 Online tot uiterlijk 08.00 uur op de dag die de wedstrijd 
voorafgaat

 Inschrijvingsrecht: 5 euro + 5 euro waarborg (nr. + plaatje)

 Vooraf ingeschreven en niet opdagen: 15 euro boete

 Ter plaatse inschrijven kan op eigen risico (aantal renners)
inschrijvingsrecht: 10 euro + 5 euro waarborg (nr. + plaatje)
(verdeling inschrijvingsrecht: 5 € +3 € WBV + 2 € organisator)



Clubadministratie

Clubaansluiting 2017  :  
- prijzen ongewijzigd
- toegezonden formulieren wijzigen en terugzenden

Organisatie van wedstrijden:
 Organisatievergunningen
 Prijzenbarema’s
 Wedstrijdaanvragen: online of met het formulier



UITNODIGINGEN

AANBESTEDINGSVERGADERING:
zaterdag 22 oktober 2016 om 11 uur in Heverlee

RESTAURANTDAGEN: 

zaterdag 29 oktober 2016 van 17.00 u. tot 21.00 u.

zondag 30 oktober 2016 van 11.30 u. tot 14.00 u.

 KAMPIOENENVIERING 2016:

zaterdag 17 december 2016 in …………………………



VERGADERINGEN

 Kalenderdervergaderingen:

 Vrijdag 9 december 2016: GOOIK  Zaal “De Vrede”
om 20 uur

 Zondag 18 december 2016:  HOEGAARDEN 
Taverne Kouterhof om 10 uur

Provinciale algemene vergadering met definitieve goedkeuring                      
van de wedstrijdkalender

Zondag 15 januari 2017 om 10 uur in Heverlee


