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PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016  

 

Tijdens de aanbestedingsvergadering werden volgende provinciale kampioenschappen toegekend voor 
2016, onder voorbehoud van goedkeuring parcours: 

         Aspiranten               Galmaarden (Galmaarden Sportief)                   zondag 5/6/2016 

         Nieuwelingen            Hoegaarden (Hoegaards Cyclo-Team)                 zaterdag 7/5/2016       

         Junioren                  Stok-Kortenaken (De Vrije Sportman)                zondag 22/5/2016 

         U23/elite                 Galmaarden (Galmaarden Sportief)                   zondag 10/4/2016 

         Dames (alle cat)       Boortmeerbeek (De Verenigde Sportvrienden)     zondag 15/5/2016 

 

 

KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN CC – ASPIRANTEN – 11/11/2015  

Proficiat Dante COREMANS, Vlaams kampioen 

14 jarige jongens uit Vlaams-Brabant! 

  
 
 
 
 
Podium 14 jarige jongens: 
 1 Dante COREMANS (Vlaams-Brabant) 
 2 Thibau NYS (Vlaams-Brabant) 
 3 Arne BAERS (Antwerpen) 
 
 
 
 

 

 
 
 

Podium 13 jarige meisjes: 
       1 Julie ROELANDTS (Vlaams-Brabant) 
 2 Quilla HERBOTS (Vlaams-Brabant) 
 3 Mirthe VAN DEN BRANDE (Antwerpen) 

  



 

BERICHT AAN ONZE VERGUNNINGHOUDERS 

 

Graag informeren we je over de mogelijkheid om via de website van 
Wielerbond Vlaanderen de competitie- en functievergunningen voor 
het jaar 2016 aan te vragen. Ten opzichte van vorig jaar zijn er een 
aantal wijzigingen binnen de competitievergunning.  

Een overzicht van de voornaamste veranderingen vind je hieronder.   

WAT VERANDERT ER IN 2016? 
 

 Vereenvoudiging benamingen jeugdcategorieën 
U8/micro wordt U8  
U12/miniem wordt U12  
U15/aspirant wordt U15  
U17/nieuweling wordt U17 

 Een aantal specifieke BMX-vergunningen worden herleid tot eenheidsvergunningen 
De vergunningen JUNIOR MEN, JUNIOR WOMEN, BOY 17 en BOY 17+ worden vervangen door 
de eenheidsvergunning JUNIOR en DAME JUNIOR. De vergunningen ELITE MEN en ELITE 
WOMEN worden vervangen door de eenheidsvergunning ELITE Z/C en DAME ELITE. 

 Bijkomende BMX-categorieën 
 
MEN 19+  
Rijd je in de categorie MEN 19+, dan neem je een vergunning als AMATEUR-MEN 19+.  
Als UCI-categorie op je AMATEUR-vergunning wordt dan MEN 19+ vermeld. 
  
MASTER 30+  
Rijd je in de categorie MASTER 30+, dan neem je een vergunning als MASTER.  
Als UCI-categorie op je MASTER-vergunning wordt dan MASTER 30+ vermeld.  
 
CRUISER  
Je kan vanaf 2016 een vergunning nemen als CRUISER. Neem je enkel een vergunning als 
CRUISER, dan betaal je 70 euro. Neem je een eenheidsvergunning en bijkomend ook een 
vergunning als CRUISER, dan betaal je voor je extra CRUISER-vergunning 20 euro.  
 
Zorg ervoor dat eerst je eenheidsvergunning in orde is! De bijkomende CRUISER-vergunning 
kan je dan aanvragen aan de hand van het formulier AANVRAAGFORMULIER BIJKOMENDE 
CRUISERVERGUNNING. 

 

 

http://login.mailpartner.be/visit.asp?MID=94426&Url=http%3A//competitie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/Lidworden2016.aspx%3FDisc%3D67&119-101-110-100-121-46-100-101-46-118-97-108-99-107-64-119-105-101-108-101-114-98-111-110-100-118-108-97-97-110-100-101-114-101-110-46-98-101
http://login.mailpartner.be/visit.asp?MID=94426&Url=http%3A//competitie.dewielerbond.be/Documenten/2016_NVA-SPO-003.pdf&119-101-110-100-121-46-100-101-46-118-97-108-99-107-64-119-105-101-108-101-114-98-111-110-100-118-108-97-97-110-100-101-114-101-110-46-98-101
http://login.mailpartner.be/visit.asp?MID=94426&Url=http%3A//competitie.dewielerbond.be/Documenten/2016_NVA-SPO-003.pdf&119-101-110-100-121-46-100-101-46-118-97-108-99-107-64-119-105-101-108-101-114-98-111-110-100-118-108-97-97-110-100-101-114-101-110-46-98-101
http://login.mailpartner.be/visit.asp?MID=94426&Url=http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/Lidworden2016.aspx?Disc=67&119-101-110-100-121-46-100-101-46-118-97-108-99-107-64-119-105-101-108-101-114-98-111-110-100-118-108-97-97-110-100-101-114-101-110-46-98-101


 Vergunningsaanvraag als individueel (= niet aansluiten bij een club) 
Sluit je niet aan bij een club, stuur je vergunningsaanvraag (na online aanvraag) rechtstreeks 
naar Wielerbond Vlaanderen vzw, Strandlaan 3, 9000 Gent, in plaats van naar je provinciale 
ombudsman. 

 Medische keuring* 
Zoals je weet ben je VERPLICHT om jaarlijks een medische keuring te ondergaan bij een 
erkende keuringsarts. Tot nu toe gaf de erkende sportarts zijn akkoord om aan 
competitiewielrennen te doen door je formulier voor vergunningsaanvraag te ondertekenen. 
Vanaf 2016 kan je sportarts zijn goedkeuring ook volledig digitaal doorsturen naar Wielerbond 
Vlaanderen!  
 
Hoe gaat dit in zijn werk? Surf naar www.sportkeuring.be en kies daar voor wielrennen - 
vergunningsaanvraag. Na het invullen van de medische vragenlijst kom je op de lijst van 
gekwalificeerde sportartsen (in je buurt) die het onderzoek kunnen uitvoeren volgens de 
meest recente richtlijnen én die hun advies (geschikt of niet geschikt) digitaal kunnen 
doorsturen naar Wielerbond Vlaanderen (de medische info blijft veilig bij de arts!).  
Dus: alles eenvoudiger, uniform, digitaal en kwalitatief.  
 
Vind je je sportarts niet in de lijst die je krijgt na het invullen van de vragenlijst, dan check je 
best via deze link of je sportarts nog steeds erkend is. Vind je je sportarts op deze lijst wel 
terug, dan is hij nog steeds erkend, maar werkt hij nog niet via het digitale systeem en zal hij je 
formulier voor vergunningsaanvraag 2016 nog effectief moeten ondertekenen.  
 
WE RADEN TEN STELLIGSTE AAN OM NU REEDS VOOR DE DIGITALE OPLOSSING TE KIEZEN!  
NEEM SOWIESO JE FORMULIER VOOR VERGUNNINGSAANVRAAG MEE NAAR JE SPORTARTS, 
DAN BEN JE ZEKER DAT ALLES IN ORDE KOMT, HETZIJ DIGITAAL, HETZIJ MANUEEL!  
 
Vanaf de vergunningsaanvraag voor het seizoen 2017 zal Wielerbond Vlaanderen exclusief via 
het digitale systeem werken. Tot dan kan je nog steeds terecht bij alle erkende keuringsartsen 
en kan je nog steeds de papieren vergunningsaanvraag aanbieden aan de arts. Dit alles is 
alleen van toepassing voor een vergunningsaanvraag bij Wielerbond Vlaanderen. 

* = U12, U15, U17, Junior, Dame Junior, U23, Elite z/c, Dame Elite, U8, Cruiser, Freestyle, Trial, 

Cyclobal, Kunstwielrijden, Indoor Jeugd, Gangmaker competitie, Amateur, Master, MTB-funklasse 
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REGIONALE KALENDERVERGADERINGEN 

 
De regionale kalendervergaderingen zullen doorgaan op: 
 

-          Vrijdag 11 december 2015, aanvang 20u, Café De Vrede, Dorpsstraat 26, Gooik 

-          Zondag 13 december 2015, aanvang 10u, Taverne Kouterhof, Stoopkensstraat 24,                            

Hoegaarden 

 

Om de kalender tijdig klaar te hebben hadden we graag alle wedstrijdaanvragen ontvangen  

voor 30/11/2015. 
 

    

EINDEJAARSDRINK, HULDIGING KAMPIOENEN EN LAUREATEN RECREA   

ZONDAG 17 JANUARI 2016 - 10u30 – WEMMEL 
 

 De traditionele eindejaarsdrink met de huldiging van de kampioenen en de recrea-

laureaten uit onze provinciale afdeling zal doorgaan op zaterdag 19 december 2015 om 

19u in Zaal SKC, De Raedemaekerlaan - 1780 Wemmel. 

Ook al onze clubs zijn hier van harte welkom! 

 
 

 

JAARVERGADERING CLUBS AFD. VLAAMS-BRABANT 

ZONDAG 17 JANUARI 2016 - 10u30 - WEMMEL 
 

De jaarvergadering van de clubs van de provinciale afdeling Vlaams-Brabant zal doorgaan op 

zondag 17 januari 2016 om 10u in Zaal SKC, De Raedemaekerlaan te Wemmel.  

Alle Vlaams-Brabantse clubs (competitie, jeugd en recrea) kiezen hier de werkende leden voor de 

algemene statutaire vergadering van de vzw van de provinciale afdeling: 
 

-          9 mandaten voor een termijn van 4 jaar 

-          1 mandaat voor een termijn van 2 jaar 

 

Uittredend en herkiesbaar zijn dhr Hindrijckx Marc, Hoylaerts Remy, Smets Jos, Van Win Johan, 

Vanlint André en Willems Benny. 

 

Om door de jaarvergadering van de clubs te worden voorgedragen, moeten de kandidaten 

persoonlijk hun kandidatuur stellen. De kandidaten moeten lid zijn van een club met zetel in 

Vlaams-Brabant. De kandidatuur moet voor 28/12/2015 per aangetekend schrijven of afgegeven 

tegen ontvangstbewijs, persoonlijk ondertekend en met de vermelding aan de buitenkant 

“Kandidatuur voor lid van de vzw WBV, afdeling Vlaams-Brabant” gestuurd worden aan de 

voorzitter van de raad van bestuur (Jos Smets, Vlierbeekstraat 27, 3052 Blanden), samen met een 

recent “uittreksel uit het strafregister” en de lidkaart of vergunning (fotokopie) van de kandidaat, 

geldig op de uiterste datum voor het indienen van de betreffende kandidatuur (=lidkaart 2015). 

  

Tijdens de jaarvergadering van de clubs zal er ook een uiteenzetting zijn over: 

- de aanpassingen en regelgevingen voor de organisatoren van wielerwedstrijden. Tevens zult u 

daar de nieuwe wedstrijdkalender van 2016 ontvangen. 

- de veranderingen bij WBV-creatie (verzekering, fietsbijstand, digitalisering magazine) 

 

 

 

 



ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 
MAANDAG 18 JANUARI 2016 - 20u - ROTSELAAR 

 

Op maandag 18/1/2016 is er de algemene statutaire vergadering van de werkende leden van de 

provinciale vzw en moeten volgende aflopende bestuursmandaten herkozen worden: 
 

-          Voorzitter provinciale afdeling (Jos Smets is uittredend en herkiesbaar) 

 

-          Vertegenwoordiger Vlaams-Brabant raad van bestuur KBWB (Benny Willems is uittredend 

en herkiesbaar) 
 

Om door de algemene vergadering verkozen te worden, moeten de kandidaten voor de raad van 

bestuur persoonlijk hun kandidatuur stellen. De kandidaten moeten lid zijn van een club met zetel 

in Vlaams-Brabant. De kandidatuur met vermelding van het mandaat moet voor 29/12/2015 

opgestuurd worden, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden, 

persoonlijk ondertekend en met de vermelding aan de buitenkant “kandidatuur raad van bestuur” 

met de titel van het mandaat, aan de voorzitter van de raad van bestuur, op zijn persoonlijk adres 

(Jos Smets, Vlierbeekstraat 27, 3052 Blanden), samen met een “uittreksel uit het strafregister” en 

de lidkaart of vergunning (fotokopie) van de kandidaat, geldig op de uiterste datum voor het 

indienen van de betreffende kandidatuur (=lidkaart 2015). 

 
SAMENSTELLING PLATFORM COMPETITIE  

 

Het platform Competitie heeft o.a. als taak: 

-          het formuleren van voorstellen voor de ontwikkeling van de competitiesport in al haar 

disciplines. 

-          de ondersteuning van de provinciale activiteiten. 

-          het verbeteren van de communicatie tussen provinciaal bestuur, clubs, organisatoren, renners 

en leden. 

-          advies uitbrengen over de voorstellen van de commissies (Vlaams of provinciaal) en dit 

overeenkomstig de reglementen van de Wielerbond Vlaanderen en KBWB. 

 

Het platform Competitie wordt jaarlijks samengesteld op de eerste vergadering van de raad van 

bestuur van het werkjaar en volgende mandaten dienen hernieuwd te worden: 

- de leden voorgedragen door de provinciale commissies en bevestigd door de raad van bestuur:  

WPV: 2 mandaten (Remy Hoylaerts uittredend en herkiesbaar) 

CCR: 1 mandaat (Marc Hindrijckx uittredend en herkiesbaar) 

Kandidaturen moeten voor 29/12/2015 overgemaakt worden aan de voorzitter van de 

betrokken commissie samen met de lidkaart of vergunning van de kandidaat (of fotokopie) van 

het lopende jaar (=lidkaart 2015). De voorzitter van elke commissie geeft de namen van de 

kandidaten minimum 10 dagen voor de raad van bestuur door aan de secretaris van de 

afdeling. 

- de leden voorgedragen door de commissies en bevestigd door de raad van bestuur die de 

organisatoren (2), renners (2) en ouders (2) vertegenwoordigen, aangevuld met 4 extra leden. 

Volgende mandaten zijn vacant: 

Organisatoren: 1 mandaat (Johan Van Win uittredend en herkiesbaar) 

Renners: 2 mandaten 

Ouders: 2 mandaten 

Kandidaturen moeten voor 29/12/2015 overgemaakt worden aan de voorzitter van de 

betrokken commissie samen met de lidkaart of vergunning van de kandidaat (of fotokopie) van 

het lopende jaar (=lidkaart 2015). De voorzitter van elke commissie geeft de namen van de 

kandidaten minimum 10 dagen voor de raad van bestuur door aan de secretaris van de 

afdeling. 
 

  

 

 

 

 



SAMENSTELLING PLATFORM RECREATIEVE SPORTBEOEFENING 

 

Het platform Recreatieve Sportbeoefening heeft o.a. als taak: 

- het formuleren van voorstellen voor de ontwikkeling van de recreatieve sportbeoefening 

- de ondersteuning van de provinciale activiteiten 

- het verbeteren van de communicatie tussen bestuur, clubs en leden 

- advies uitbrengen over de voorstellen van de commissie (Vlaams of provinciaal) 

en dit overeenkomstig de reglementen van de Vlaamse commissie voor Recreatieve 

Sportbeoefening. 

 

Het platform Recreatieve Sportbeoefening wordt jaarlijks samengesteld op de eerste vergadering 

van de raad van raad van bestuur van het werkjaar en volgende mandaten dienen hernieuwd te 

worden: 

- 6 leden voorgedragen door de commissie recreatieve sportbeoefening en bevestigd door de 

raad van bestuur, komende uit: 

 2 vertegenwoordigers weg-clubs, voorgedragen uit de vergadering van de weg-clubs. 

 4 individuele leden  

De kandidaturen voor deze 12 leden worden opgevraagd via de Nieuwsbrief van de 

commissie Recreatieve Sportbeoefening. 

- 4 extra leden voorgedragen door de commissie Recreatieve Sportbeoefening en bevestigd door 

de raad van bestuur.  

De kandidaturen moeten voor 29/12/2015 overgemaakt worden aan de voorzitter van de 

commissie samen met de lidkaart of vergunning van de kandidaat (of fotokopie), van het 

lopende jaar (=lidkaart 2015). De voorzitter van de commissie geeft de namen van de 

kandidaten minimum 10 dagen voor de raad van bestuur door aan de secretaris van de 

afdeling. 
 

 

 

  



 

 
DRUIVENCROSS                                           OVERIJSE                                           6 DECEMBER 2015    

 

 

SUPERPRESTIGE                                        DIEGEM                                            27 DECEMBER 2015 

 

12.00 uur: opening ambiance tent 

13.00 uur: RIDLEY CUP VOOR INTERNATIONALE JUNIOREN 

14.00 uur: TOPSPORT VLAANDEREN SUPERPRESTIGE INTERNATIONALE BELOFTEN 

15.30 uur: SUPERPRESTIGE LADIES TROPHY 

17.30 uur: Hansgrohe SUPERPRESTIGE ELITE 

 

MAANDAG 28 DECEMBER 2015 

09.00 uur: Telenet Play Sports Trophy 

14.00 uur: jeugdinitiatie aan jeugdcomplex Kosterstraat 

 

Meer info: http://www.superprestigediegem.be 

Programma: 

10u00: Nieuwelingen 

11u00: Juniores 

12u00: Beloften 

13u45: Dames 

15u00: VLAAMSE DRUIVENCROSS Elite  

 

 

Alle info: 

http://www.desportvriendenoverijse.org 

 

 

http://www.superprestigediegem.be/
http://www.desportvriendenoverijse.org/


 

 

 

GP SVEN NIJS                                        BAAL (TREMELO)                                       1 JANUARI 2016 

 

 
 

SOUDAL CYCLOCROSS                                   LEUVEN                                    3 JANUARI 2016 

  

M 

  

Meer info: 

www.gpsvennys.be 

 

Meer info:  www.soudalclassics.be 

 

http://www.gpsvennys.be/
http://www.soudalclassics.be/


 

 

 

 

CURSUS PLOEGLEIDER 

Er zijn al enkele data voor ploegleiderscursussen bekend. Op 10 december in Nijlen, op 16 december 

in Massemen en op 13 januari in Lichtervelde 

10 december 2015 – 19:30 uur - Nijlen (Antwerpen) 

Zaal Nilania, Kesselsesteenweg, 52 te Nijlen 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Swa Eliaerts - swa-eliaerts@skynet.be 

16 december 2015 – 20:00 uur - Massemen (Oost-Vlaanderen) 

zaal Parking, Lambroekstraat 50 te Massemen  

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij André Maerschalck -andre.maerschalck@telenet.be 

13 januari 2016 - 19:30 uur - Lichtervelde (West Vlaanderen) 

zaal De Schouw, Tweelindenstraat te Lichtervelde 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Eric Vanrobaeys -eric.vanrobaeys@skynet.be 

 

CURSUS TIMING 

 

 

WEDSTRIJDTRAININGEN BAANMEETINGS  

Als voorbereiding op de baanmeetings organiseert Wielerbond Vlaanderen specifieke wedstrijdtrainingen voor 

deelnemers aan de meetings. Deze trainingen vinden plaats in december en januari in drie groepen: een groep 

nieuwelingen/meisjes jeugd, een groep junioren en een groep U23/elite/elite vrouwen. Per groep zijn er maximaal 

20 deelnemers. 

Naast dit trainingspakket zijn er ook nog pistetrainingen op dinsdag waarvoor er per training kan 

worden ingeschreven. 

Data en uren wedstrijdtrainingen, alsook inschrijving: klik op: 

http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2015_PisteWedstrijdtraining.aspx 

Meer info: 

Sporttechnisch coördinator 
Peter Verhoeven, Strandlaan 3, 9000  Gent  
Tel: 0496967322  
Email: peter.verhoeven@wielerbondvlaanderen.be  

 

mailto:swa-eliaerts@skynet.be
mailto:andre.maerschalck@telenet.be
mailto:eric.vanrobaeys@skynet.be
http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2015_Piste_Wedstrijdtrainingen.aspx?Disc=18
http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2015_Piste_Wedstrijdtrainingen.aspx?Disc=18
http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2015_PisteWedstrijdtraining.aspx?disc=18


 
REGIO-CONDITIETRAININGEN VOOR MEISJES JEUGD 

De nationale federatie KBWB en de regionale federaties WBV en FCWB starten in 2016 met specifieke 

trainingen voor onze meisjes jeugd. 

In de winterperiode december en januari beginnen we alvast met een uniek, kortdurend en specifiek 

trainingsprogramma waarbij meisjes geboren in 1998-1999-2000-2001-2002 in een serie van 8 

trainingen zich kunnen voorbereiden op het nieuwe wegseizoen. 

Deze regio-conditietrainingen worden gegeven door gespecialiseerde trainers van binnen en buiten de 

federatie en zijn bedoeld om de algemene conditie en kracht te verbeteren of zijn misschien zelfs een 

opstapje naar de nationale kern van bondscoach dames jeugd Laurence Melys. 

Deze trainingen zijn vrijblijvend, doch sterk aan te raden voor álle meisjes en vinden plaats op een 8-tal 

zaterdagen met identieke inhoud in zowel Gent, Leuven als Charleroi. 

 

Vooraf aanmelden voor deze regiotrainingen is noodzakelijk. Dit doe jeper email bij de 

verantwoordelijke trainer van je centrum naar keuze voor 2 december 2015. Vermeld hierbij je naam + 

geboortedatum + de datawaarop je zal aanwezig zijn! 

  

REGIO-CONDITIETRAININGEN DAMES JEUGD 

PLAATS GENT 

VWEM – Blaarmeersen 

Strandlaan 3 

9000 Gent 

LEUVEN 

Sportkot - De Nayer 

Tervuursesteenweg 101 

3001 Leuven (Heverlee) 

CHARLEROI 

Velodrome De Gilly 

Rue Des Vallees 

6060 Gilly 

DATA Zat 5-12-19 december 

Zat 2-9-16-23-30 januari 

Zat 5-12-19 december 

Zat 2-9-16-23-30 januari 

Zat 5-12-19 december 

Zat 2-9-16-23-30 januari 

UUR 9u00 tot 11u00 13u00 tot 15u00 9u00 tot 11u00  

(5 dec tot 12u) 

TRAINER Coach dames U23/elite: 

LUDWIG WILLEMS 

0495/26.18.55 

Mail 

Trainingscoördinator dames: 

ERWIN BORGONJON 

0485/57.79.83  

Mail 

Coach dames jeugd: 

LAURENCE MELYS 

0485/40.84.06 

Mail 

NODIG - Sportkledij voor binnen- en buitensport met stevige sportschoenen  

- Trainingen in december zijn zeker zonder fiets 

OPM. - Zorg zelf voor vervoer. Carpoolen kan veel oplossen.  

- Deelname is gratis. 

  

Uit de aanwezige meisjes junioren en op basis van wedstrijdresultaten zal er na evaluatie een 

NATIONALE JUNIORENKERN worden gemaakt die in een volgende fase zal worden uitgenodigd 

voor STAGES.  

Vanaf maart zullen we starten met REGIO-VERMOGENSTRAININGEN op openluchtwielerpistes 

maar daarover later meer. 

  

mailto:ludwig.willems@belgiancycling.be
mailto:erwin.borgonjon@wielerbondvlaanderen.be
mailto:laurence.melys@belgiancycling.be


 

 



 

 

  

 



 

 

 


