CLUB-INFO
01/2015

Inhoud:















29 januari 2015




Nieuwe structuur Vlaams-Brabant.
Bestuur & commissies
Provinciale onderscheidingen
Statistieken renners/wedstrijden
Oefenwedstrijd
Provinciale kampioenschappen
Voorinschrijvingen
Ronde van Vlaams-Brabant
Nationale Interclubwedstrijd
Lotto Beker van België/
Topcompetitie
UCI-wedstrijden Junioren
Vergaderkalender WPV
Interclub-wedstrijden 1.12/1.13
Transponders
procedure/Toelichting
Motorrijders in wedstrijd
Solidariteitsfonds

Nieuwe structuur Vlaams-Brabantse afdeling Wielerbond Vlaanderen
De werking van de WBV-afdeling Vlaams-Brabant vzw wordt voortaan als volgt georganiseerd:
-

De jaarvergadering van de toetredende clubs
De algemene vergadering van de WBV-afdeling Vlaams-Brabant vzw
De raad van bestuur van de WBV-afdeling Vlaams-Brabant vzw
Het dagelijks bestuur van de WBV-afdeling Vlaams-Brabant vzw
Het Platform Competitie en het Platform Recreatie
De provinciale commissies

-

COMMISSIES vzw Wielerbond Vlaanderen – Vlaams-Brabant 2015

PLATFORMS vzw Wielerbond Vlaanderen – Vlaams-Brabant 2015

PROVINCIALE ONDERSCHEIDINGEN 2014

STATISTIEKEN RENNERS: OVERZICHT 1997 – 2014

STATISTIEKEN WEDSTRIJDEN: OVERZICHT 1997 – 2014

Ronde van Vlaams-Brabant 2015
Woensdag 22 juli 2015
Donderdag 23 juli 2015
Vrijdag 24 juli 2015
Zaterdag 25 juli 2015
Zondag 26 juli 2015

RILLAAR
LEEFDAAL
GOOIK (Tijdrit)
OTTENBURG
MERCHTEM

Organisatoren Nationale interclubwedstrijd:
-Uiterlijk twee maanden voor zijn wedstrijd dient het wedstrijdreglement ter nazicht en goedkeuring te
laten geworden aan hun provinciale WPV-coördinator;
- Elke PCWPV-coördinator stuurt daarop binnen de acht dagen zijn akkoord (met zijn eventuele
opmerkingen) terug naar de organisator.
-Uiterlijk één maand voor zijn wedstrijd moet de lijst van de uitgenodigde clubs/teams ter goedkeuring
worden opgestuurd naar zijn provinciale WPV-coördinator en naar de KBWB
(marc.bollen@belgiancycling.be).
Herinnering wat de deelnames betreft (o.a. aantal toegelaten buitenlandse ploegen): zie art. 102.3 van de
reglementen.

Lotto Beker van België nieuwelingen

Lotto Beker van België juniores

Kalender van de wegwedstrijden in lijn:
26 april 2015 : Namur
6 juni 2015: Koksijde
5 juli 2015: Laplaigne
13 september 2015: Ophasselt (Geraardsbergen)
19 september 2015: Dottignies
4 oktober 2015: Tielt
Ploegentijdrit: 12 juli 2015: Borlo

Kalender van de wegwedstrijden in lijn:
29 maart 2015 Trofee van Haspengouw
Aalst-Sint Truiden
3 mei 2015: Vlaams-Brabantse Pijl Korbeek-lo
10 mei 2015: Rekkem
6 juni 2015: Grote Prijs Bonheiden
15 juli 2015: Linter
29 juli 2015: Reningelst
16 augustus 2015 Honnelles-Angreau
27 september 2015: Jemeppe
Ploegentijdrit: 12 juli 2015: Borlo

Voor de veldritten, pistewedstrijden en MTB
wedstrijden, verwijzen wij u naar de wedstrijden
tellende voor de Topcompetitie nieuwelingen.

Lotto Top Competitie U27
15 maart 2015: Kattekoers Ieper
10 mei 2015: Fleche Ardenaise Hervé
17 mei 2015: G.P. C. Criquelion Deux-Acren
7 juni 2015: Mem. Philippe Vanconingsloo
Waver-Rijmenam
21 juni 2015: Circuit de Wallonie Fleurus
4 juli 2015: Omloop Het Nieuwsblad Zottegem
12 juli 2015: Ploegentijdrit Borlo
19 juli 2015: Dwars door de Vlaamse Ardennen
Erpe-Mere
9 augustus 2015: Antwerpse Havenpijl

Voor de veldritten, pistewedstrijden en MTB
wedstrijden, verwijzen wij u naar de wedstrijden
tellende voor de Topcompetitie nieuwelingen.

Lotto Beker van België elite en U 23
1 maart 2015: Gent-Staden
20 juni 2015: G.P. Olivier Kaisen Taviers
12 juli: Ploegentijdrit Borlo
16 augustus 2015: Liedekerkse Pijl
5 september 2015: De Moeren Classic Adinkerke
20 september 2015: Memorial Francy Leners
Momignies

UCI-WEDSTRIJDEN VOOR JUNIORS
Vanaf het wegseizoen 2015 zal elke ploeg (Belgische en buitenlandse) die deelneemt aan een
internationale UCI-wedstrijd voor Junioren een bijdrag van € 25,- moeten betalen bij de
inschrijving aan de jurytafel. Dit bedrag is bestemd voor het Jeugdfonds .

VERGADERKALENDER COMMISSIE WPV 2015
data:

donderdag 5 februari 2015 om 19 uur
donderdag 2 april 2015 om 20 uur
donderdag 11 juni 2015 om 20 uur
dinsdag 25 augustus 2015 om 20 uur
donderdag 19 november 2015 om 20 uur

Vergaderingen hebben plaats in Herberg 't Huis. Provinciebaan 18, 3110 Rotselaar

WIJZIGINGEN IN DE 1.12/1.13 – 2.12/2.13 INTERCLUBWEDSTRIJDEN
1.12 IC1 /1.13 IC1

2.12 IC1 /2.13 IC1

1.12 IC2/1.13 IC2

2.12 IC2/2.13 IC2

€ 2.055

€ 2.095

€ 995

€ 1.035

€ 1.500 (*)

€ 1.150 (*)

€ 690

€ 690

Organisatievergunning
Individuele prijzen
Clubprijzen
Inschrijvingsgeld
Proloog
Tijdrit
Deelnemers
Aantal ploegen
Welke clubs/teams?

€ 500 (*)

€ 200 (100-60-40)

€ 3/renner

€ 3/renner
+ € 6 (voor Amateurs & Masters)
€ 640
€ 865
150
150
25 x 6

€ 1.700
€ 1.925
200
200
33 x 6 / 25 x 8 / 28 x 7
-

Belgische clubs & Belgische Continentale UCI
Teams (inbegrepen elite met contract
Max 3 buitenlandse clubs zonder renners van
UCI-ploegen
Plus max. 3 aangrenzende clubs (mits toelating
Wegcommissie)
Mixte ploegen: elke club met minstens twee
renners vertegenwoordigd
Belgische provinciale, regionale, nationale
selecties (geen WT-renners)
Buitenlandse regionale, nationale selecties
(zonder renners van UCI-ploegen)

-

-

-

-

-

Afstand

Openingswagen

Max. 160 km
Parcours min. 10 km - Eindigen op max. 3 x 6
km
2 - lokale ronden 1

Belgische clubs
Max 3 buitenlandse clubs (inbegrepen
aangrenzende clubs) zonder renners van UCIploegen /
Mixte ploegen: elke club met minstens twee
renners vertegenwoordigd (zonder renners
van UCI-ploegen)
Belgische samengestelde ploegen van club- en
individuele renners (w.o. evt. Amateurs en
Masters)
Belgische provinciale, regionale, nationale
selecties (zonder renners van UCI-ploegen)
De Nationale Militaire Ploeg (zelfs met renners
van een ploeg die aan dezelfde wedstrijd
deelneemt)
Geen buitenlandse regionale, nationale
selecties
Enkel de volwaardige clubteams en mixed
teams van minstens 4 renners komen in
aanmerking voor de clubklassering (niet de
samengestelde ploegen)

Max. 140 km
Parcours min. 8 km - Eindigen op max. 3 x 6
km
1

Neutrale wagens

3

2

Wedstrijddokter

ja

neen

Ziekenwagen

1 + vaste hulppost

1 + vaste hulppost

Bordjesman

ja

ja

Cfr. tabel

Max. 5

Mobiele signaalgevers
Jury :
Voorzitter
Aankomstrechter
Commissarissen
Tijdopnemer
Commiss. moto
Moto info
Fotofinish
Telecom

(*) 

1
1
3
0
2
1
Ja
Nat.

1
1
3
1
2
1
Ja
Nat.

Het prijzengeld wordt uitbetaald via de KBWB

1
1
3
0
1
0
Ja
Nat.

1
1
3
1
2
0
Ja
Nat.

TOELICHTING INZAKE DE INVOERING VAN HET GEBRUIK VAN TRANSPONDERS IN
INTERCLUBWEDSTRIJDEN IN 2015
Naar aanleiding van de opmerkingen van enkele clubs inzake de invoering van het gebruik van transponders
vanaf 2015, wensen wij het volgende te verduidelijken:
 De invoering van het gebruik van transponders is er gekomen op uitdrukkelijke vraag van de clubs met
renners zelf, dit zowel via contacten tijdens de verschillende wedstrijden als via de vergadering van de
Commissie van Clubs met Renners (CCR).
 Vooraleer dat de invoering van deze regelgeving aan de goedkeuring van de raad van bestuur van de
KBWB werd voorgelegd, werden bovendien en voorafgaand eerst alle andere betrokken kanalen
geraadpleegd:
 Tijdens de vergadering van de Wegcommissie met aanwezigheid van de provinciale WPVvoorzitters dd. 18 juni 2014 werd in punt 9 hierover reeds verslag uitgebracht en o.a. het initiatief
gemeld dat hierover een onderzoek naar mogelijkheden en kostprijs zou plaatsvinden, dit op
vraag van de Commissie van Clubs met Renners (CCR).
 Op de vergadering dd. 21 oktober 2014 (zie bijlage) van de Commissie van Clubs met Renners –
het orgaan waarin alle clubs met renners vertegenwoordigd zijn via hun provinciale afgevaardigde
- werd in punt 4 alle details ter zake naar voren gebracht en ook beslist om het project verder te
zetten. Dit punt stond overigens ter bespreking en ter goedkeuring vooraf geagendeerd.
 Het vooropgestelde project werd door de clubs met renners ook toegejuicht tijdens de
vergadering met de clubs van de Beker van België en Topcompetitie. Geen enkele negatieve
reactie kwam bij de totstandkoming van deze regeling naar voren.
De verslagen van deze vergaderingen werden verspreid via de gebruikelijke provinciale, regionale en nationale
communicatiekanalen. De clubs zijn vertegenwoordigd via de voorziene commissies en de vraag om het
transpondersysteem in te voeren is trouwens in eerste instantie gekomen van de clubs zelf via de CCR. De
KBWB heeft zich vervolgens achter het project geschaard en besliste, met het akkoord van de bevoegde
bondsorganen, om ook zelf de nodige investeringen te doen om dit project mogelijk en realiseerbaar te
maken.
Blijkbaar is er ook een misverstand betreffende de aan te kopen hoeveelheden. Er moet dus niet 1
transponder per aangesloten renner worden aangekocht maar 1 of meerdere sets (van 6 of 8) afhankelijk van
het interclubprogramma.
Voor een club die een enkelvoudig programma rijdt betekent dit een aankoop van 6 (of 8) transponders
waarbij er de optie is om aan te kopen met een jaarlijks te hernieuwen abonnement of onmiddellijk een 5jaarsabonnement.
Prijsberekening optie jaarlijks abonnement:
1° jaar
6 x 36 = 216 EUR
2° jaar
6 x 22 = 132 EUR
3° jaar
6 x 22 = 132 EUR
…
Prijsberekening optie abonnement 5-jaar
1° jaar
6 x 100 = 600 EUR
2° t.e.m. 5° 0
Vanaf 6°
132 EUR per jaar (of opnieuw meerjarenabonnement)
Clubs die niet wensen over te gaan tot de aankoop kunnen aan de inschrijvingen van de nationale wedstrijden
transponders huren, wat ook een mogelijkheid is bij een occasioneel dubbel programma.

Begeleiding door motorrijders in regionale wedstrijden.
In de regionale wedstrijden mogen er maximum 2 motorrijders (burgers) ingezet worden.
De organisator zorgt voor bijkomende volgbewijzen (getekend door de organisator en voorzien
van een stempel van de gemeente/stad van de startplaats).
De organisator dient de motorrijders erop te wijzen dat een volgbewijs niet gelijk is aan een
verzekering.
Bij een ongeval zal de BA. verzekering van de motorrijders dienen aangesproken te worden.
Schade aan de motorfiets zijn eigen kosten voor de eigenaar van de motorfiets.
Werkwijze:
-de organisator zal voor de wedstrijd de namen van de motorrijders met hun verzekeringgegevens
doorgeven aan het college van commissarissen.
-de namen van de motorrijders worden genoteerd op het wedstrijdblad.
-de twee motorrijders plaatsen zich vooraan de wedstrijd achter de openingswagen. (Nooit voor
deze wagen.)
-zij blijven minimum 100 meter voor de eerste renner.
-de motorrijders blijven op de rechterhelft van de rijbaan. (aansprakelijkheid bij een ongeval)
-bij een ontsnapping dient het verschil minimum 1 minuut te zijn vooraleer 1 motorrijder voor het
achtervolgende peloton gaat rijden.
-indien de voorsprong minder dan 1 minuut bedraagt gaat de motorrijder de kopgroep voorbij met
de nodige voorzichtigheid.
-er blijft steeds 1 motorrijder achter de openingswagen en voor de eerste renner.
-men zal nooit een hoofdpeloton voorbij rijden . Indien men om een of andere reden achter het
peloton terecht komt zal men 1 ronde wachten en opnieuw achter de openingswagen inpikken.
-de onderrichtingen van de koersdirecteur en commissarissen dienen strikt opgevolgd te worden.
-men zal zich nooit inlaten met het sportieve gebeuren of dit beïnvloeden.
-bij misbruik zal de motorrijder uit wedstrijd worden genomen.
-bij herhaaldelijk misbruik zal de motorrijders niet meer toegelaten worden in de wedstrijden.
-de federatie noch de organisatie kan aansprakelijk gesteld worden bij incidenten waarbij een van
deze motorrijders betrokken zijn.

