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PROVINCIALE VELDRITTRAININGEN GELRODE
Voor aspiranten, nieuwelingen en junioren.
Woensdagnamiddag van 26 augustus tot 21 oktober van 15.00u tot 17.00u
en van 28 oktober tot 27 januari 2016 van 14.30u tot 16.30u
Woensdag 11 november geen training.
Deze vinden plaats in het kloesebos te Gelrode
De trainingen staan onder leiding van coach Van Oosterwijck Daniël
Voor meer info : 0494/816469

PROVINCIALE VELDRITTRAININGEN GOOIK, TERREIN KESTERHEIDE
Voor miniemen, aspiranten en nieuwelingen
Vanaf 2 september 2015 tot 27 januari 2016: Elke woensdagnamiddag van 14.00u tot 16.00u
Woensdag 11/11 en 30/12 geen training.
Samenkomst : Sportcentrum Koornmolen Gooik om 13.45u
De trainingen staan onder leiding van coach Clarysse Ignace
Voor meer info : 0495/760958

SELECTIE VLAAMS-BRABANT TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN
JEMEPPE ZONDAG 27/09/2015

Du Four Jens
Francen Joeri
Francois Casper
Gaussin Anthony
Goossens Rob
Kaesemans Jasper
Marit Arne
Ponsaerts Thibaut
Segaert Brent
Ualgasi Yoni
Van Eeckhout Len
Van Mulders Brent
Van Roy Arne
Van Tricht Stan
Verhulst Ruben
Wernimont Nicolas
Willems Sandro
Wouters Rick

Jong Wielertalent
Hand in Hand Baal
Wielerclub Onder Ons Parike
Young Cycling Team
De Demerspurters
Royal Cureghem Sportief
Keukens Redant Cycling Team
Lotto Olympia Tienen
Young Cycling Team
Vive Le Vélo Diegem
Zannata – Lotto Ct Menen
Zannata – Lotto Ct Menen
Noord-West Brabant
Lotto Olympia Tienen
Kon. Gentse Velo Sport
Zannata – Lotto Ct Menen
Cycling Team 99 Schriek
Hand in Hand Baal

OPLEIDINGEN WIELERBOND VLAANDEREN NAJAAR 2015

VZW- EN VRIJWILLIGERSWETGEVING
Zaal Herberg ’t Huis – Provinciebaan 18 – 3110 Rotselaar
dinsdag 13 oktober 2015 - 19u00-22u00

Doelstelling:
Is jouw sportclub een vzw of een feitelijke vereniging? Overweeg je een overstap naar het vzw-statuut maar
vraag je je af welke voor- en/of nadelen dat met zich meebrengt?
In deze sessie wordt het onderscheid tussen een feitelijke vereniging en een vzw duidelijk gemaakt. Ook
wordt de relevante vzw-wetgeving voor sportclubs besproken: oprichting, formaliteiten en jaarlijkse
verplichtingen komen aan bod.
Daarnaast worden de belangrijkste aspecten van de vrijwilligerswetgeving uitgelegd: het doel, de
bedragen en de vereiste formaliteiten komen aan bod.

Inschrijven:
voor 6 oktober via onderstaand inschrijvingsformulier
of online via:
http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorclubs/OpleidingenWBV.aspx?Disc=44
Deelnameprijs:
-

bestuurders bij een sportclub aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen en medewerkers bij Wielerbond
Vlaanderen: 7,50 EUR/opleiding
bestuurders bij een sportclub aangesloten bij een andere VSF-federatie en medewerkers bij een andere
VSF-federatie: 12,50 EUR/opleiding
sportfunctionarissen in een Vlaamse gemeente: 20 EUR/opleiding
alle anderen: 30 EUR/opleiding

Het bedrag dient te worden gestort op rekeningnummer BE77 3930-0404-0242 met vermelding van
DP Rotselaar.
Info:
Wielerbond Vlaanderen vzw
Wendy De Valck
Strandlaan 3
9000 Gent
wendy.de.valck@wielerbondvlaanderen.be
09/321.90.26

Inschrijvingsformulier opleidingen Wielerbond Vlaanderen najaar 2015

Օ

Vzw- en vrijwilligerswetgeving
Rotselaar - dinsdag 13 oktober 2015 - inschrijven voor 6 oktober

Type deelnemer:
Օ Bestuurder bij een sportclub aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen
Օ Medewerker bij Wielerbond Vlaanderen
Օ Bestuurder bij een sportclub aangesloten bij een andere VSF-federatie
Օ Medewerker bij een andere VSF-federatie
Օ Bestuurder bij een sportclub aangesloten bij een niet-VSF-federatie
Օ Medewerker bij een niet-VSF-federatie
Օ Sportfunctionaris
Օ andere: ........................................................................................................................................................

Naam: ..............................................................

Voornaam: ........................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................
Postcode: ............................................................ Gemeente: ........................................................................
Tel/GSM: ..........................................................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
Geboortedatum: ...............................................................................................................................................
Naam sportclub:................................................................................................................................................
Functie binnen de club: ...................................................................................................................................
Federatie: .........................................................................................................................................................
Deelnameprijs: .................................................................................................................................................

Gelieve dit formulier terug te sturen naar
Wielerbond Vlaanderen vzw
Wendy De Valck
Strandlaan 3
9000 Gent

of te mailen naar wendy.de.valck@wielerbondvlaanderen.be

Gelieve één inschrijvingsformulier per persoon te gebruiken !

AANPASSING VERSNELLINGEN
JEUGDRENNERS IN 2016
Het nieuwe wielerseizoen 2016 gaat van start met enkele aanpassingen in de versnellingstabel voor de
jeugdrenners die deelnemen aan wedstrijden op de weg. De aanpassingen zullen voor de meeste
leeftijden overeenkomen met een verhoging van de afstand per omwenteling.
De aanpassingen kan u in de tabel hieronder terug vinden:

De tabel geeft de maximale afstand (mogelijke versnelling) weer die de leeftijdscategorieën mogen rijden.
Hou er rekening mee dat de afstand de bepalende factor is bij de controle, niet de versnelling.
De aanpassingen gaan van start vanaf het wegseizoen 2016.

Verschillende redenen liggen aan de oorsprong van deze reglementswijziging:
1. In de jeugdcategorieën is de gemiddelde snelheid sinds de start van de jeugdwedstrijden omhoog
gegaan. De versnellingen daarentegen bleven gelijk.
2. De meeste Europese landen hanteren een grotere toegelaten maximum versnelling. Bovendien wil de
Europese wielerunie ook bij de jeugdreeksen onder de junioren de maximum toegelaten afstand
uniformiseren zodat er geen problemen opduiken wanneer men in het buitenland zou deelnemen aan
wedstrijden.
3. De kosten voor ouders drukken door niet ieder jaar bij verandering van leeftijdscategorie een andere
maximale versnelling op te leggen.

De omwentelingssnelheid en de coördinatie blijven een cruciale factor bij de opleiding van jeugdrenners.
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de omwentelingen in verhouding moeten staan met de snelheid.
Hogere gemiddelde snelheden en verhoogde maximale afstand dienen dus ook samen te gaan.

VOORINSCHRIJVEN A-VELDRITTEN 2015-2016
Om te kunnen deelnemen aan een internationale of nationale A-veldrit en alle nevenwedstrijden in de
marge van de A-veldrit (van nieuweling tot elite zonder contract) tijdens het seizoen 2015-2016 dienen
de Belgische renners en de renners van Belgische ploegen vooraf online in te schrijven.
Dit ONLINE formulier is in te vullen door de aanvragende renner en te versturen uiterlijk 5 dagen voor
wedstrijddatum.
Opgelet: pas wanneer de renner is opgenomen in de definitieve startlijst (zie lijst in deze link), is de
renner zeker van zijn startplaats.
http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2015_VoorinschrijvingCyclocross.aspx?Disc=18
VOORINSCHRIJVING ANNULEREN:
Tot 3 dagen voor de wedstrijddatum kan een renner zijn inschrijving zonder gevolg annuleren door
een mailtje te sturen naar verantwoordelijke Eddy Lissens (eddy.lissens@gmail.com). Na deze periode
is deelname verplicht indien de inschrijving wordt aanvaard. In geval een renner met startplicht toch
niet aan de start verschijnt, geldt volgende sanctie:
- In geval van niet-deelname: 15 euro boete
- In geval van deelname aan andere wedstrijd: 15 euro boete, schrapping uit de uitslag
en terugbetaling van de gewonnen prijs.

BEVOORRADING TIJDENS CYCLOCROSSWEDSTRIJD VERBODEN

De cyclocrosscommissie van de KBWB besliste dat vanaf het huidige seizoen 2015-2016
bevoorrading tijdens de wedstrijden niet meer is toegestaan.De renners mogen steeds bidons op
de fiets plaatsen, ook op de reservefietsen die zich in de materiaalpost bevinden. De zgn.
camelbacks mogen eveneens gebruikt worden en de bidons kunnen ook in het koerstruitje
meegenomen worden.
Het is echter verboden om enige vorm van bevoorrading aan te geven en aan te nemen tijdens
de wedstrijd.

OVERIJSE 5 SEPTEMBER 2015 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP MTB ASPIRANTEN &
MTB KIDS SERIE + YOUTH SERIE + OPEN WEDSTRIJDEN .
Vernieuwde locatie in Overijse: Kamp Kwadraat als uitvalbasis, parcours even verderop op een heuvelend
bosrijk parcours.
Helaas geen enkel meisje aan de start zowel bij 12, 13 als 14 jarige aspirant die in aanmerking kwam om de
provinciale titel te veroveren. MTB is een moeilijke, eerlijke harde sport die niet voor iedereen is weggelegd en
in het algemeen zijn er niet veel vrouwelijke beoefenaars. Maar is het toeval dat de "Koningin "van het dames
wielrennen Mariane Vos en haar "opvolgster" Ferrand-Prévot Périnne uit die harde leerschool komen. Wellicht
niet....
Bij de jongens zagen we wel spannende wedstrijden.
12 jaar: Sid Berghmans, Mauro Delmé en Buvé Jo in die volgorde en bovendien allen in de top 12 van de ganse
wedstrijd.
13 jaar: Veelzijdig talent Dante Coremans wint zijn zoveelste trui van kampioen van Vlaams-Brabant gevolgd
door het Pajottenduo van Cureghem sportief Vandersteen Jarno en Heylen Robbe.
14 jaar: nationaal kampioen Lukas Malezsewski verovert op zijn beurt een extra kampioenentrui voor een
steeds verbeterende Senne Van Der Veken en de bronzen medaille gaat naar Laus Pauwels. Deze jongens zijn
klaar voor de overstap naar de nieuwelingen en zien we volgend jaar aan het werk in de internationale Benelux
Cup confrontaties.
Deze kamioenschappen kaderden in een gehele MTB dag voor jong en oud, met of zonder vergunning.
Aantal deelnemers:

Kids met vergunning
Kids zonder vergunning
Open met vergunning
open zonder vergunning
TOTAAL

152
29
40
12
233

Een geslaagde organisatie van MTB Overijse, promotie voor de MTB sport en het opleidingscentrum Overijse.

12 jaar podium PK MTB

13 jaar podium PK MTB

14 jaar podium PK MTB

LANGDORP 12-09-2015 MTB KIDS SERIE .
De traditionele wedstrijd voor de Kids Serie MTB op en rond de Bosberg kende een ruime belangstelling. 31 niet
vergunninghouders en 146 renners met vergunning konden zich uitleven op het bosrijk parcours. De Bosberg is
een grote speeltuin voor mountainbikers die zichtbaar genoten van de kombochten en natuurlijke dropjes.
Steile klimmen en wortelrijke afdalingen volgen elkaar in snel tempo op.
Bij de U9 jarigen verbaasde Lars Corsus en ging Ryan Laenen en Lucas Goux ( Blanc Gilets) vooraf. Laenen
kreeg in de eerste ronde een stok in zijn wiel en kon niet en verloor meer dan een halve minuut . Toch werd hij
nog 2° door in de spurt Luc Goux nipt te verslaan. Met dit resultaat blijft Ryan Laenen aan de leiding van het
klassement. De Nederlandse Mae Cabaca won de reeks U9 zonder verpinken, ze had zelfs een stukje
voorsprong op Lars Corsus (DCM) , die het won bij de jongens. Een Nederlandse meid die onze jongens komt
kloppen! Respect. Bo Schepers reed zich naar de 2 de plaats bij de meisjes en Fien Saesen vervolledigde het
podium.
Ferre Urkens pakte de zege bij de U11 jarigen , hij versloeg Yordi Corsus en Zander Tielens. De zoon
van Belgische kampioen Jimmy Tielens (Master1) is nog steeds leider in het klassement bij de u11. Bij de
meisjes kwamen 7 deelnemers aan de startlijn. Jade Hilven wist de Nederlandse Lauren Molengraaf en Lore Sas
vooraf te gaan. In het klassement neemt Jade Hilven iets meer afstand van Lore Sas. Lise Blockx is derde.
Aan de zegetocht van Daan Depuydt in de categorie U13 komt geen einde. Hij ging nogmaals Sid Berghmans en
Warre Janssens vooraf en verstevigde zijn leidersplaats in de serie. Sterre Vervloet was het stekste meisje en
versloeg de Waalse renster Lea creton. Sterre verstevigd haar leidersplaats.
Met Lukas Malezsewski (Kalas) kreeg de reeks U15 een verdiende winnaar. Hij leverde een spannend duel met
zijn teamgenoot Dante Coremans die 2 de werd ; Ibe Delbaere (Vanomobil) vervolledigde het podium. De duels
tussen Dante en Lukas worden steeds spannender. Bij de meisjes was Tessa Zwaenepoel de stekste voor Fien
vanhooydonck en Amber Slegers. Deze laatste blijft wel leider van het klassement van de Kids Serie.

LANGDORP 13-09-2015 MTB FLANDERS SERIE EN
PK VLAAMS-BRABANTSE AFDELING WBV.
In het vernieuwde parcours werden alle verharde wegen en de enige recuperatie stook geschrapt. Volledig
100% offroad en volledig 100% in het bos rond de Bosberg: en of alle deelnemers tevreden waren!
Geen kandidaat winnaars provinciale trui bij de meisjes jeugd en de dames elite.....dus enkel een overzicht
van de podia bij de heren.
Categorie
Goud
Zilver
Brons
Nieuwelingen Platteeuw Robbe Van Den Put Ronan
Kenzo Felix
Junioren
Stan Dieleman
Vandersande Rick
Van Ingelgom Tom
Beloften
Kenneth Coomans
Elite
De Vries Nick
Goossens Mathieu
Deleebeeck Joeri
Amateurs
Sam Malfliet
Sven Vanvlasselaer
Niels Heusdens
Master1
Gerrit Delfosse
Jaïr Welckenhuysen
Ivan Sannen
Master2
Bart Feyaerts
Corbeels Kurt
Patriarche Gilles
Het verloop van de wedstrijden verliep vlot, de organisatie was top en de 168 deelnemers konden genieten van
een zalig MTB-parcours. Hopelijk laten de organisatoren de moed niet vallen ten gevolge van het minder aantal
deelnemers dit jaar. Deze tegenvaller werd ruimschoots goedgemaakt door de bevredigende publieke
belangstelling en het enthousiasme van de deelnemers. Op naar editie 22 volgend jaar.

PK MTB Podium Amateurs

PK MTB Podium Elite Heren

PK MTB Podium Junioren

PK MTB Podium Master 1

PK MTB Podium Master 2

BERICHT AAN DE CLUBS UIT DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

AANBESTEDINGEN VAN DE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN - WEG 2016
De organisatoren van wielerwedstrijden uit Vlaams-Brabant worden er attent opgemaakt dat in Taverne ’t
Huis, Provinciebaan 18 te 3110 Rotselaar zal overgegaan worden tot de toewijzing van de organisatie van de
provinciale kampioenschappen bij wijze van aanbesteding.
De Vlaams-Brabantse clubs die minstens drie opeenvolgende jaren bij de WBV zijn aangesloten en sindsdien
jaarlijks minstens één wedstrijd hebben georganiseerd en hiervan bewijzen van bekwaamheid hebben
geleverd, kunnen in aanmerking komen.
Wij verzoeken dat alle geïnteresseerde clubs het lastenboek evenals het verplichte inschrijvingsformulier
aanvragen of downloaden via de website
www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be
De aanbestedingen komen op zaterdag 24 oktober 2015 om 11u aan bod in volgende orde:
 Aspiranten
 nieuwelingen
 junioren
 beloften & elite zonder contract (één wedstrijd met 2 titels)
 dames-nieuwelingen
 dames-junioren
 dames-elite
 amateurs & masters
 tijdrijden
De aanbestedingsformulieren dienen AANGETEKEND verzonden te worden aan Jos Smets, Vlierbeekstraat 27,
3052 Blanden, in dubbele omslag waarop duidelijk vermeld staat aan de buitenzijde “Provinciaal
kampioenschap 2015 - categorie: ......” en moeten er uiterlijk ACHT dagen voor de datum van toewijzing
aankomen.
De aanbestedingsformulieren kunnen ook afgegeven worden bij aanvang van de vergadering van de
betreffende aanbesteding.
De datums van volgende kampioenschappen zijn in 2016 vastgesteld als volgt:
- Aspiranten:
zaterdag 4 juni of zondag 5 juni (tijdrijden 12 & 13 – Weg 13, 14 & 15)
- Nieuwelingen:
zaterdag 7 mei of zondag 8 mei (één wedstrijd - 2 titels)
- Junioren:
zaterdag 21 mei of zondag 22 mei (één wedstrijd - 1 titel)
- Beloften & Elite zonder contract: zaterdag 9 april of zondag 10 april (één wedstrijd – 2 titels)
- Tijdrijden:
dinsdag 5 april
Op het formulier tot kandidatuurstelling wordt vermeld:
1. de categorie waarvoor men in aanbesteding gaat
2. de aanbestedingssom in cijfers en letters rekening houdend met de minimumoffertes:
Aspiranten
1500 EUR (tijdrijden 12j-13j weg 12j-13j-14 j)
Nieuwelingen (1° en 2° jaars)
1000 EUR
Junioren
1250 EUR
Beloften & Elite zonder contract
1500 EUR
Dames elite - jun. - nieuw.
125 EUR per categorie
Amateurs & Masters
125 EUR
De kosten voor de organisatievergunning, het prijzengeld, de neutrale wagens, de fotofinish en de
telecommunicatie vallen ten laste van de Vlaams-Brabantse Afdeling (uitgezonderd dameswedstrijden en
amateurs & masters)

UCI WORLD CUP IN PIETERMARITZBURG (ZUID-AFRIKA) 11-13/09/2015
WOMEN'S B WEGRIT PARA-CYCLING

ZILVEREN MEDAILLE VOOR ANITA DE COSTER & CAREN COMMISSARIS
Dikke proficiat met deze prachtprestatie voor het team Anita De Coster (Vlaams-Brabant) & Caren
Commissaris!
Ze hebben op de zware omloop van Pietermaritzburg (3km klimmen, met een stuk van 400meter aan 11%, op
een ronde van iets meer dan 6km met totaal 74km) 36 km/h gemiddeld behaald. Caren Commissaris had hier
haar eerste Internationale wedstrijd met de tandem, maar zij hebben toch kunnen meesprinten voor de
eerste plaats en zijn dus knap 2de geworden. Ze waren voor de hele staf ook de grote verrassing van de
WB. Twee dagen ervoor hadden ze nog een slechte tijdrit gereden over 24 km. Het Engels Sky team, exwereldkampioen, was 1ste, het Spaans team 3de en de Poolse Wereldkampioen 4de. Anita en Caren kennen
mekaar pas vanaf begin juli maar hebben intensief getraind: 6 dagen op 7, trainingen tot 5uur met zware
hellingen.
Het team is ondertussen opgenomen in de pre-selectie van de Para Olympische spelen. Als ze volgend jaar
nog één goede prestatie (hoeft geen podium te zijn) in een Wereldbeker-manche kunnen neerzetten,
dan maken ze veel kans om naar de Para Olympische spelen te gaan!
Wij duimen voor hen!

WIELERBOND VLAANDEREN / AFDELING VLAAMS-BRABANT
OPROEP VOOR PROVINCIALE MEDEWERKERS
(JURY, WEDSTRIJDADMINISTRATIE)
Een passie voor de wielersport? Hou je van beslissingen nemen? Beschik je over
leiderskwaliteiten? Ben je dynamisch? Wil je je engageren voor een functie met
verantwoordelijkheden? Wil je midden in de actie zitten? Aarzel dan niet! Word commissaris,
want zonder commissarissen, geen koers!
Administratieve medewerkers zijn eveneens welkom. Zij zorgen voor de inschrijving van de
renners, maken deelnemerslijsten, filmen de aankomst, geven de uitslag in en publiceren de
uitslag op de site van Wielerbond Vlaanderen.
Meer info: http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/Wordcommissaris.aspx?Disc=67
Heb je interesse?
Neem contact op met de voorzitter WPV van Vlaams-Brabant.
André Vanlint
Leyse Hoevestraat 30
2260 Tongerlo-Westerlo
andrevanlint@telenet.be
0478 360945

