
 

 

 

  

 

CLUB-INFO 

 

02/2015 
 

 

 

20 februari 2015 

 

 

 

 

Inhoud: 

 Teams 2015  
 

 Interclubwedstrijden Vl-Brabant 
 

- Omloop v/h Hageland  
W.E.1.2 UCI 
 

- Brussel-Opwijk  
1.12 IC.1 Nat 
 

 Prijzenbarema’s Regionale 
wedstrijden 2015 
 

 Inschrijvingen: 
- PK Tijdrijden 
- Topcompetitie Nieuwelingen 
 

  Gezondheidssessies junioren 2015 
 

 Sport met grenzen 
 

 Aanduidingen en Technische 

Gegevens Feb-Maart 2015 



 

 

          

 



 

 

 

 



 

            

Informatie: www.cttilt.be 

Bereikbaarheid: 

   -  U bereikt Tielt-Winge best via de A2/E314 Brussel-Aachen –  
           afrit 23 Tielt-Winge/ Scherpenheuvel-Zichem  
   - Linksaf richting Tielt centrum – afstand 2,6km  

- Kruispunt schuin oversteken – Dorpstraat  
   - Langs Houtzagerij, Sanitair Jacobs en Containerpark  
   - Pijlen volgen richting Sporthal of richting Discotheek Cosmo 
  

                                  

De technische gids vind je op volgende link: 

http://www.cttilt.be/Tielt%20Winge_map%20technische%20gegevens%202015%2031jan15.pdf 

http://www.cttilt.be/
http://www.cttilt.be/Tielt%20Winge_map%20technische%20gegevens%202015%2031jan15.pdf


 

    

 

 

 

Voor de technische gegevens klik je op volgende link: 
http://www.brusselopwijk.be/2015Technische%20Gids%20Brussel%20-%20Opwijk.pdf 
 

De deelnemende teams vind je op volgende link: 
http://www.brusselopwijk.be/TEAMS%202015web.pdf 

 

  

 

 

http://www.brusselopwijk.be/2015Technische%20Gids%20Brussel%20-%20Opwijk.pdf
http://www.brusselopwijk.be/TEAMS%202015web.pdf


 

             

 



 

                  

 



 

 

 

 

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN 2015 

Op donderdag 9 april 2015 heeft in Linter-Melkwezer het PK Tijdrijden plaats. Renners die hier 

aan wensen deel te nemen kunnen hun kandidatuur sturen naar: andrevanlint@telenet.be.  

Er worden ook ploegentijdritten georganiseerd voor Nieuwelingen, Juniores en U23/Elite zonder 

contract. Kandidaturen sturen naar: andrevanlint@telenet.be.  

Starturen worden na het aflsuiten van de voor-inschrijvingen op 2 april 2015 kenbaar gemaakt 

op de site van Wielerbond Vlaanderen – afdeling Vlaams-Brabant.  

mailto:andrevanlint@telenet.be
mailto:andrevanlint@telenet.be


 

 

 

Op onderstaande link vind je het reglement van de Topcompetitie voor 
Nieuwelingen terug: 
 
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20

Bestuur/2014/19-11-2014/N-ROU-DP-14007-141119-RN-

TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2015.pdf 

 

  

 

 

http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/

2014/19-11-2014/N-ROU-DP-14007-141119-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2015.pdf 

             

             

             

             

              

 

                   

  

Kalender wegwedstrijden: 

29.03  Aalst-St. Truiden 
19.04  Duffel (Van Springels Diamand) 
01.07  Aywaille-Harzé (klimkoers) 
01.08  Polleur-Stoumont-Polleur 
28.08  Herbeumont (klimkoers) 
30.08  Gooik 
27.09  Jemeppe sur Meuse 
11.10  Affligem          

             
      wwww 
 

 

 

http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2014/19-11-2014/N-ROU-DP-14007-141119-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2015.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2014/19-11-2014/N-ROU-DP-14007-141119-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2015.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2014/19-11-2014/N-ROU-DP-14007-141119-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2015.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2014/19-11-2014/N-ROU-DP-14007-141119-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2015.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Beslissingen%20Raad%20van%20Bestuur/2014/19-11-2014/N-ROU-DP-14007-141119-RN-TOPCOMPETITIE_NIEUWELINGEN_2015.pdf


 

 

        

Net als vorig jaar willen Wielerbond Vlaanderen en KBWB de junioren informeren over het 
antidopingbeleid. In april krijgen zij de nodige inlichtingen. Alle renners (jongens en meisjes) geboren 
in 1997 en 1998 (junioren) worden uitgenodigd deel te nemen aan een van de gezondheidssessies die 
gehouden worden in het kader van de antidopingreglementering en die beschreven zijn in artikel 201.18 
van het sportreglement van Wielerbond Vlaanderen, zoals hieronder weergegeven.  

De eerstejaarsjunioren en de tweedejaarsjunioren die vorig jaar aan deze infosessie niet hebben 
deelgenomen, zijn VERPLICHT op een van de 5 sessies aanwezig te zijn!  

201.18 Antidopingmaatregel Juniores 

201.18.1.  
Elke renner in de leeftijdscategorie juniores (17-18 jaar) dient verplicht een informatiesessie te volgen 
i.v.m. het Antidopingbeleid, in de sporttakdisciplines weg, piste, veld, BMX, mountainbike, Trial en 
indoorwielrennen.  
 
201.18.2  
Bij niet deelname aan de informatiesessie Antidopingbeleid kan een renner NIET deelnemen aan 
Provinciale Kampioenschappen, Kampioenschappen van Vlaanderen en Belgische Kampioenschappen.  
 
 
PLAATSEN EN DATA GEZONDHEIDSSESSIES 2015:  

-          Dinsdag 7 april : CC De Steenoven, Kerkkouter 40, 9550 Herzele; 
-          Woensdag 8 april : Foyer OC De Schouw, Tweelindenstraat (zijstraat Stegelstraat), Lichtervelde    
-          Woensdag 15 april : Auditoria J.Monnet-M.Weber- Parkstraat 51, 3000 Leuven; 
-          Donderdag 16 april : Zaal De Schalm Landwaartslaan 99 Genk; 
-          Woensdag 22 april : Zaal Nilania, Kesselsesteenweg 52, 2560 Nijlen. 
 

Het definitieve programma zal later aangekondigd worden. 

Tijdens de Vlaams-Brabantse sessie zal er een getuigenis zijn door Jasper Stuyven, Elite-renner bij Trek 
Factory Racing Team. 

De aanwezigheid van de renners wordt ter plaatse d.m.v. het inscannen van de vergunning 

gecontroleerd. 

 

Contactpersoon:  
Philippe Mariën  
Dienstdoend coördinator antidopingcommissie KBWB  
Tel: +32 2 349.19.01 - GSM: +32-475-59.80.84 - Email: philippe.marien@belgiancycling.be 
 

  

 

mailto:philippe.marien@belgiancycling.be


 

SPORT MET GRENZEN – Vernieuwd !!! 

ICES heeft in 2014 samen met een enthousiaste werkgroep de SPORT MET GRENZEN instrumenten herwerkt. De 
instrumenten hebben nog steeds als doel om lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport op 
een laagdrempelige en doelgerichte manier aan te pakken. Ontdek hier in detail wat er allemaal veranderd is!  

Alle achtergrondinformatie, vernieuwde instrumenten, bestelmogelijkheid en vormingsaanbod vind je via de 
vernieuwde webpagina www.sportmetgrenzen.be.  

 

 

 

        

         

   

 

 

 

 

 

  

 Volg een ‘sport met grenzen’ workshop. (aanbod via deze link) 
• (1) zo kan je real life situaties objectiever inschatten 
• (2) leer je reageren op een voorval Vorming  
• (3) krijg je inzicht in beleidsinitiatieven om de problematiek aan te pakken 

 

•Bestel de vernieuwde instrumenten via deze link 

 

 

•Kijk waar er binnen je werking situaties zijn waar lichamelijk of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag kan  
•Ga na of er in het verleden deze situaties hebben voorgedaan.  
•Werk de beleidsinitiatieven uit die voor jouw werking zinvol zijn. 

•Contacteer ICES voor ondersteuning! info@ethicsandsport.be 

 

•Plaats het thema herhaaldelijk in de kijker!  
•Via verschillende kanalen (website, nieuwsbrief, facebookpagina…).  
•Vind via deze link een mapje vol promotiemateriaal (afbeeldingen, facebook- 
banners, hapklare tekstjes, filmpje…) 

•Wijd een agendapunt aan dit thema op een bijeenkomst (bijvoorbeeld op een 
algemene vergadering).  
• Integreer dit onderwerp binnen de clubondersteuning. 

•Stimuleer clubs om deel te nemen aan een ‘sport met grenzen’ workshop. 
•Vind het volledige aanbod (via dynamo, VTS+…) op de ICES website via deze link.  
•Vraag via deze link zelf de vorming aan via dynamoproject.  
•Vind via deze link promotiemateriaal om de vorming in de kijker te plaatsen. 

http://www.ethicsandsport.com/nl/x/607
http://www.sportmetgrenzen.be/
http://www.ethicsandsport.com/nl/s/24
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/428/bestel-je-gratis-pakket
mailto:info@ethicsandsport.be
https://www.dropbox.com/sh/s5n7x8iguhpv03s/AADL9ULtqshRwiVdGOVMc7uia?dl=0
http://www.ethicsandsport.com/nl/s/24
http://www.dynamoproject.be/bijscholing-aanvragen
https://www.dropbox.com/sh/s5n7x8iguhpv03s/AADL9ULtqshRwiVdGOVMc7uia?dl=0


 

 



 

 


