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RONDE VAN VLAAMS-BRABANT 2017  

26/07/2017 TOT EN MET 30/07/2017 

Kandidaten voor de organisatie van een rit van de Ronde van Vlaams-Brabant 2017 kunnen zich 

wenden voor inlichtingen tot Eddy Lissens via GSM 0475/30 82 24 of via mail eddy.lissens@gmail.com 

 
 

mailto:eddy.lissens@gmail.com


STEENHUFFEL PK VELDRIJDEN 2016         3/9/2016. 

VELDRIJDEN FORM. B - PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 
            Verslag en foto’s van J. Thielemans 
 
Op 3 september werd het veldritseizoen in Steenhuffel op gang geschoten, met samen 243 vertrekkers. 
Deze zevende editie van de Palmcross, tellende voor het regelmatigheidscriterium “De Moedige Veldrijder“ was 
tevens het Provinciaal kampioenschap Form. B voor Beloften en Elite zonder contract. 
 
Van de 42 deelnemers, categorie B, was Ingmar Uytdewilligen uit Zandvliet de sterkste nadat hij in de laatste 
ronde van zijn 3 tegenstrevers Kevin Cant, Jenko Bonne en Stijn Huys wegreed. Huys had al een mooie 
voorsprong opgebouwd toen hij ten val kwam en op achtervolgen was aangewezen. Een tiental renners maakten 
jacht achter de 4 koplopers, met daarin de Vlaams Brabanders Han De Vos en Lander Loockx. De laatste ronde 
spatte deze volledig uit elkaar en Han De Vos mocht met de 7de plaats de provinciale trui van de beloften in 
ontvangst nemen terwijl Lander Loocks die 11de eindigde op het tweede schavotje mocht. Stef Serré en Jens 
Teirlinck schoven stelselmatig op.  Twee valpartijen aan de balken, door losgekomen schoenplaatsen, dwongen 
Jens Teirlinck tot opgave. Stef Serré mocht als 23ste de bronzen medaille ontvangen. Lorenzo Pepermans die een 
slechte start kende en door pech tweemaal de materiaalpost binnen moest, was met zijn 22ste plaats en enige 
Vlaams Brabander elite z/c, die de Brabantse trui mocht omgorden. Strombekenaar Killian De Groodt was 29ste 
terwijl Lennert Bellens ziek aan de start verscheen en de strijd staakte.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

   Podium PK U23      Podium Elite z/c 

Lander Loockx, Kampioen Han Devos en Stef Serré      Kampioen Lorenzo Pepermans   

 

 

 

 

 

 
 
 

Bugemeester  Nadia Sminate, Lorenzo Pepermans en Han Devos 

 

http://www.sportuitslagen.org/lander-loockx-veldrijden-spf262130.html
http://www.sportuitslagen.org/han-devos-veldrijden-spf262103.html
http://www.sportuitslagen.org/stef-serre-veldrijden-spf261999.html
http://www.sportuitslagen.org/han-devos-veldrijden-spf262103.html


 

Uitslag U23 & Elite z/c: 
1.Ingmar Uytdewilligen 59:45 2. Kevin Cant 3. Jenko Bonne 4. Stijn Huys 5. Mathieu Willemyns 6. Gianni Siebens 7. Han 
Devos (prov kamp beloften) 8. Pascal Colaert 9. Angelo De Clercq 10. Tom Van Den Bosch 11. Lander Loockx (2de pk 
beloften )12. Tim de Schuter 13.Jens Gys 14. Bart Hofman 15. Loïc Hennaux 16. Stefano Musseeuw 17. Dario Tielen 18 Kyle 
De Proost 19. Van De Kerkhove Nick 20. Hendrik Sweeck 21. Wouter Goosen 22.Lorenzo Pepermans (prov. kampioen elite 
zc) 23. Stef Serré (3de pk beloften ) 24. Dave De Cleyn 25. Maarten Van Staeyenl 26. Koyen Niels 27. Simon Hoste 28. Gianni 

Vermeiren (ITA) 29.Killian De Groodt (4de pk beloften ) 30. Robin Alderweireld  DNF Jens Teirlinck en  Lennert Bellens. 
 
In de Form. C Nieuwelingen en Dames jeugd kwamen 52 veldrijders aan de start, de Nederlander Luke Verburg 
won met 3” voorsprong op Dante Cooremans uit Messelbroek. Jente Peirens werd 3de. Andere Brabanders 
waren Senne Van Cutsem 25ste Toon Sluydts 31ste en als enige Brabants meisje Melanie De Ridder 50ste plaats.  
 
Juniores en Dames elite: Florian Vermeersch uit Zaffelare was de beste van de 59 vertrekkers, Louis De Coster 
werd 2de voor Smet Jonas, Thibaut De Smedt en Wilselenaar Len Dejonghe. Volgende Vlaams-Brabanders Aron 
Arkesteyn werd 9de, Sander Lemmens 21ste, Gill Sempels 31ste, Yoran Arnouts 35ste en dame Nathalie Nijns op 
de 56ste. 
 
Bij de Masters B werd Stefan Nerinckx zevende en Bart De Wever achttiende, de winnaar was de Nederlander 
Edwin Raats. 
 
Masters C: Guido Verhaegen won voor Dirk Mertens en Mario Lammens. Eerste Vaams Brabander Rudolf 
Verhelst was negende, Johnny Vertessen 10de, Daniel van Oosterwijck 13de en Eric Laforge 27ste  

  

 

In 2008, werd het Vlaams Brabantse P.K. cyclocross  

ingericht op de Verma te Londerzeel. Winnaar bij de 

 14-jarige aspiranten werd onze nu nationale trots  

Woutje Van Aert die er zijn zevende overwinning  

behaalde voor Daan Soete en Jelto Veroft. 

 

 

 

 

NOSSEGEM PK VELDRIJDEN 2016           09/10/2016 

VELDRIJDEN FORM. C - PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 

Provinciaal kampioen CC 2016 – Amateurs:  PLASSCHAERT Jonas (Cycling Team Pajot) 

Provinciaal kampioen CC 2016 – Masters A:  WILLEMS Jurgen (Individueel) 

Provinciaal kampioen CC 2016 – Masters B:  NERINCKX Stefan (Royal Cureghem Sportief VZW) 

Provinciaal kampioen CC 2016 – Masters C:  VERTESSEN Johnny (Individueel) 

 

  

http://www.sportuitslagen.org/ingmar-uytdewilligen-veldrijden-spf114758.html
http://www.sportuitslagen.org/kevin-cant-veldrijden-spf102071.html
http://www.sportuitslagen.org/jenko-bonne-veldrijden-spf262116.html
http://www.sportuitslagen.org/stijn-huys-veldrijden-spf102032.html
http://www.sportuitslagen.org/mathieu-willemyns-veldrijden-spf140396.html
http://www.sportuitslagen.org/gianni-siebens-veldrijden-spf261987.html
http://www.sportuitslagen.org/han-devos-veldrijden-spf262103.html
http://www.sportuitslagen.org/han-devos-veldrijden-spf262103.html
http://www.sportuitslagen.org/pascal-colaert-veldrijden-spf318263.html
http://www.sportuitslagen.org/angelo-de-clercq-veldrijden-spf114757.html
http://www.sportuitslagen.org/tom-van-den-bosch-veldrijden-spf57577.html
http://www.sportuitslagen.org/lander-loockx-veldrijden-spf262130.html
http://www.sportuitslagen.org/lorenzo-pepermans-veldrijden-spf156806.html
http://www.sportuitslagen.org/stef-serre-veldrijden-spf261999.html
http://www.sportuitslagen.org/killian-de-groodt-veldrijden-spf373289.html


REGIONALE WEDSTRIJDORGANISATIE IN 2017 

 

Elite-U23 (1.12B/1.13B) –  

 Afstand 100 - 120 km 
 Organisatievergunning: 297 € 
 Prijzengeld: 600 €  (20 prijzen) of  700 € ( 20 prijzen) 
 Deelname: Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie).  
                     Geen continentale renners behalve renners van CP2 (specialisatie) die geen profs zijn.  
                     Amateurs en Masters met vergunning WBV/FCWB onder bepaalde voorwaarden: als er geen  
                     1.18/1.18 Open wedstrijd in de eigen provincie is, niet in kampioenschappen, IC 1.12.1 of 
                     1.12 Open en geen dagvergunningen 
 

U23 (1.13) – uitsluitend voor beloften: 

 Organisatievergunning: 297 € 
Afstand:  100 tot 120 km             of              120 tot 140 km 

             Prijzengeld:  600 € (20 prijzen)         of              810€   (30 prijzen) 
700 (20 prijzen)          of             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 
   

Elite-U23 (1.12A/1.13A) – afstand 120 - 140 km 

 Organisatievergunning: 322 € 
 Prijzengeld: € 810 ( 30 prijzen)  of € 1150  ( 30 prijzen) 
 Deelname: Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie).   
                     Elites z/c en U23 van Belgische continentale ploegen; Belgische renners van buitenlandse  
                     continentale ploegen (geen toelating nodig van hun federatie); geen Amateurs en Masters 
 
 

1.14 Juniores – Afstand: max. 100 km 

 Organisatievergunning: 272 € 
 Prijzengeld: € 500  ( 40 prijzen)  of  € 660  (40 prijzen) 
 Deelname: renners van 17-18 jaar met sportpas en dames-elites (als er geen wedstrijd is voor dames-elite) 
  Buitenlandse juniores met kalenderkaart en toelating van de buitenlandse federatie 
 

1.15 A Nat Dames  -  Afstand: max. 100 km 

 Organisatievergunning: 271 €  
 Prijzengeld: € 500 ( 40 prijzen) 
 Deelname: UCI rensters  
  Alle anderen + dames junioren (op de dagen dat er voor hun categorie geen wedstrijden zijn) 
  Buitenlandse dames juniores met kalenderkaart en toelating van de buitenlandse federatie 
 

1.15 B Nat Dames – Afstand: max. 100 km 

 Organisatievergunning: 222 €                organisatievergunning voor afwachtingswedstrijd: 192 € 
 Prijzengeld: € 400  ( 40 prijzen)  
 Deelname: geen UCI rensters 

     Dames junioren (op de dagen dat er voor hun categorie geen wedstrijden zijn) 
                     Buitenlandse dames juniores met kalenderkaart en toelating van de buitenlandse federatie 
 

1.16  Dames –  

 Afstand: max. 70 km (dames juniores)   -   max. 60 km (dames nieuwelingen) 
 Organisatievergunning: 222 € (voor dames jeugd: N + Jun)  
              197 € (voor dames nieuwelingen afzonderlijk)   -   197 € (dames jun. Afzonderlijk) 
                                     172 €( dames nieuwelingen afwachtingswed) – 172 € (dames jun. Afwachtingswed) 
 Prijzengeld: € 275  ( 25 prijzen)  
 Deelname: dames nieuwelingen en/of dames juniores met sportpas 
                     Buitenlandse dames-nieuwelingen en/of dames juniores met sportpas 
 

  



1.17 Nieuwelingen  – afstand: max. 60 km (tot 3e weekend) daarna tot 70 km 

 Organisatievergunning: 247 €                 
 Prijzengeld: € 435  ( 40 prijzen) of      € 500 (40 prijzen) 
 Deelname: renners van 15-16 jaar met sportpas en dames-nieuwelingen of dames-juniores met sportpas (als er  
       geen wedstrijden voor dames-jeugd zijn) 
                      Buitenlandse nieuwelingen met kalenderkaart en toelating van de buitenlandse federatie. 
 

1.18 Open (vroeger 1.12C in Vlaanderen) – afstand: 80 – 100 km 

 Organisatievergunning: 270 € 
 Prijzengeld:  400 €  20 prijzen  
 Deelname: Amateurs 19/29 jaar – Masters A 30-39 jaar – Masters B 40-49 jaar – Masters C 50 +; 
                     Eliterenners zonder contract/U23 uit Belgische clubs die niet aan de Topcompetitie deelnemen, 
                     geen renners uit continentale UCI ploegen; Eliterenners uit buitenlandse clubploegen (geen  
                     continentale ploegen) met toelating van hun federatie. Dagverzekeringen Amateurs en Masters  
                      (ook buitenlandse renners zonder vergunning). Geen Wildcards. 
 

1.18 (Amateurs en Masters) – afstand 60 - 80 km 

 Organisatievergunning: 257 €                       Organisatievergunning voor afwachtingswedstrijd: 217 € 
 Prijzengeld:  Amateurs € 100  (10 prijzen); Masters A € 100 (10 prijzen); Masters B  € 100 (10 prijzen);  
                                       Masters C: € 50 (5 prijzen) 
 Deelname: Amateurs en Masters enkel met vergunning WBV-FCWB-ICF en buitenlandse vergunninghouders; 
 dagverzekeringen (ook voor buitenlandse renners); inschrijvingsgeld € 10 (€ 5 waarborg en € 5 voor de organisator) 
 

Aspiranten  - afstanden : 20 km – 25 km – 35 km 

 Organisatievergunning : 351 €                 Samen met miniemen :  386 € 
 Beloning : ter waarde van max. 5 euro 
 Deelname :  12-13 en 14 jarigen met sportpas 
                     Buitenlandse renners van dezelfde leeftijd met kalenderkaart en toelating van de federatie 
 

Miniemen :           afstanden : 4 km – 6 km – 10 km en 15 km 

 Organisatievergunning : 155 €                   Samen met aspiranten : 386 € 
 Beloning : ter waarde van max. 5 euro 
 Deelname : 8 – 9 – 10 – 11 jarigen met sportpas 
 

Gentlemenwedstrijden :      afstand :   max. 75 km 

- Georganiseerd door een niet-club : 100 euro 
- Organisatie door een club : 75 euro 
- Organisatie als een afwachtingswedstrijd : 50 euro 

 
 
 

AANVRAAG WIELERWEDSTRIJDEN 2017 
 

Organiseer je een wielerwedstrijd in 2017 op de weg of op de open piste, dan verwachten wij uw aanvraag 
hiervoor tegen 1 december 2016. De aanvragen kunnen vanaf heden online aangevraagd worden voor de 

aangesloten clubs via de site www.wielerbondvlaanderen.be 
Link: http://wedstrijdaanvraag.dewielerbond.be/login.aspx 

 
Indien u geen aangesloten club bent, bv. voor gentlemenwedstrijden of indien u moeilijjkheden hebt met het 

online aanvragen, dien je een papieren aanvraag af te drukken, welke je vindt op de link: 
http://competitie.dewielerbond.be/Documenten/WA-WEG-001.pdf 

Deze moet bezorgd worden aan de provinciale voorzitter weg-piste-veld Vlaams-Brabant André Vanlint.  
 

Al de nodige info kan opgevraagd worden bij:  
André Vanlint, Leyse Hoevestraat 30, 2260 Tongerlo-Westerlo.  

GSM 0478 36 09 45 of via het mailadres andrevanlint@telenet.be.  
 

  

http://wedstrijdaanvraag.dewielerbond.be/login.aspx
http://competitie.dewielerbond.be/Documenten/WA-WEG-001.pdf
mailto:andrevanlint@telenet.be


 
 

REGIONALE KALENDERVERGADERINGEN VAN VLAAMS-BRABANT 
 

De Regionale Kalendervergaderingen van Vlaams-Brabant vinden plaats:   
 

Op vrijdag 9 december 2016 om 20 uur  
Café De Vrede - Dorpsstraat 26, 1755 Gooik 

 
Op zondag 18 december 2016 om 10 uur 

Brasserie Kouterhof -  Stoopkensstraat 24, 3320 Hoegaarden 
 

Definitieve goedkeuring van de kalender 2017 tijdens de Algemene Vergadering  
van Wielerbond Vlaanderen Afdeling Vlaams-Brabant op zondag 15 januari 2017 om 10 uur 

 in het lokaal van de afdeling Vlaams-Brabant, Hertog straat 203/2 te 3001 Heverlee. 

 
 

 

KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN  VELDRIJDEN 2016-2017  

Aspiranten op 11 november 2016 te Lichtervelde 

 

 

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN WEG 2017 
 

Tijdens de aanbestedingsvergadering werden volgende provinciale kampioenschappen toegekend  
voor 2017, onder voorbehoud van goedkeuring parcours: 

          

         Nieuwelingen           Herfelingen-Herne  (WC De Smurfen)                zaterdag 6/5/2017     

         Junioren                  Hoeleden-Kortenaken (De Snelle Spurters)               zondag 14/5/2017 

         U23/elite                   Galmaarden (Galmaarden Sportief)                   zondag 30/4/2017 

           
Kandidaten voor de organisatie van de Provinciale Kampioenschappen van 
Aspiranten, Dames, Masters of Tijdrijden kunnen contact nemen met de  

Voorzitter WPV André Vanlint via GSM 0478 36 09 45 of mail andrevanlint@telenet.be. 

 

 

FORMULIER TERUGBETALING VAN CLUBAANSLUITING 2016 
(ENKEL VOOR CLUBS MET COMPETITIERENNERS) 

 

Clubs met competitierenners die in 2016 een wielerwedstrijd in de discipline weg en/of veldrijden 
 georganiseerd hebben kunnen tot uiterlijk 31 december 2016 een aanvraag indienen om €75 

 van hun clubaansluiting teruggestort te krijgen.  
 

Gelieve het formulier voor deze aanvraag te vinden op onderstaande link: 
 

http://competitie.dewielerbond.be/Documenten/Terugbetaling_deel_clubaansluiting.pdf 
 

Dit formulier dient ingevuld te worden en verstuurd te worden naar:  
Wielerbond Vlaanderen  
Strandlaan 3, 9000 Gent  

Mail: jordy.heymans@wielerbondvlaanderen.be 

http://competitie.dewielerbond.be/Documenten/Terugbetaling_deel_clubaansluiting.pdf
mailto:jordy.heymans@wielerbondvlaanderen.be


 VERGUNNINGSAANVRAAG 2017 EN SPORTMEDISCHE KEURING  

Wil je een competitievergunning aanvragen bij Wielerbond Vlaanderen? Lees dan zeker eerst onderstaand 
bericht. 
 
Je vergunning kun je aanvragen via deze link: 
http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/Lidworden2017.aspx?Disc=67.  
Nadat je hier alle gegevens correct hebt ingevuld krijg je een bevestigingsmail met daarin de link naar de online 
module van je sportmedisch onderzoek. 
 
Een sportmedisch onderzoek is verplicht als je aan competitie wielrennen wil doen. 
 
Hoe doe ik dat? 
Via https://www.sportkeuring.be/ geef je je geboortedatum, je geslacht en de sport die je wil beoefenen in 
(Fietsen: wielrennen – vergunningsaanvraag). Hierna vul je een korte vragenlijst in. De antwoorden hierop stuur 
je via deze website door naar je arts. Hou dan zeker je rijksregisternummer bij de hand (achterzijde 
identiteitskaart of SIS-kaart). Nadat je alles hebt doorgestuurd maak je een afspraak met je arts. Hij/zij bepaalt je 
medische geschiktheid en bevestigt deze online aan Wielerbond Vlaanderen. Geen papieren meer: vanaf 2017 
gebeurt alles online! 
Een jaarlijks sportmedisch onderzoek bij een sportarts is verplicht! 
 
Bij vragen, neem gerust contact op met ons via:info@wielerbondvlaanderen.be 

 

ERETEKENS WIELERBOND VLAANDEREN 
De provinciale afdelingen, commissies en clubbesturen met leden die 25, 35 jaar of 50 jaar ononderbroken 
aangesloten zijn of een functie waarnemen of waargenomen hebben, kunnen voor deze personen een ereteken 
aanvragen.  
Het volstaat de naam, het adres, de club van de betrokken persoon, de functie en de datum van toetreding voor 
31 december 2016 te bezorgen aan de secretaris van de provinciale afdeling, op het adres: 
Pieter Pauwels, Korenweg 3, 3190 Boortmeerbeek   –    pieter_pauwels30@hotmail.com  

 

DEELNAME PK EN VK 2017 
Belangrijke informatie omtrent de deelname aan provinciale en Vlaamse kampioenschappen in 2017  
 
Voorwaarden om kunnen deel te nemen aan een PK of VK  
1/ Woonachtig zijn in België  
2/ Houder zijn van een WBV-vergunning of KBWB-vergunning (*)  
(*) KBWB – vergunning: voor zij die wonen in Vlaanderen of Brussel·en aangesloten zijn bij een UCI-team of 
aangesloten zijn bij een buitenlandse club 
 
Wie rijdt waar zijn PK?  
• Woon je in Vlaanderen in de provincie van je woonplaats  
• Woon je in Brussel in de provincie Vlaams-Brabant  
• Woon je in Wallonië in de provincie waar de club gezeteld is  
 
FAQ  
• Een buitenlander die niet in België woont kan dus niet meedoen. Het geval van een Nederlander, die in 
Nederland woont en aangesloten is bij een Vlaamse club kan dus niet meer meedoen  
• Iemand die in Vlaanderen woont en in een buitenlandse club rijdt heeft een KBWB vergunning en kan dus 
meedoen aan de PK van de provincie waar hij/zij woont  
• Een Waal die aansluit via WBV bij een WBV-club kan dus meedoen aan een PK in de “Club-provincie”  
• Een Waal met FCWB-vergunning kan niet meedoen  
• Een Vlaming die in Vlaanderen woont en aangesloten is bij een FCWB-club (en dus geen WBV-licentie heeft), 
kan dus geen PK / VK rijden in Vlaanderen, wel in Wallonië 

http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/Lidworden2017.aspx?Disc=67
https://www.sportkeuring.be/
mailto:info@wielerbondvlaanderen.be


  

Hageland & Haspengou 

CLUBAANSLUITING 2017 
 
Betreft bestaande clubs: 
Vanaf nu kan u via uw online clublogin uw clubaansluiting voor het jaar 2017 verlengen. Hebt u nog geen 
clublogin? Onderaan vindt u meer informatie over het aanvragen van uw clublogin.  
 

De verlenging van uw clubaansluiting 2017 bestaat uit 3 delen: de goedkeuring van het clubbestuur, de 
goedkeuring van de clubledenlijst en de betaling. Meer gedetailleerde info vindt u in uw online clubdossier.  
 

Belangrijk om weten:  

 Organiserende clubs dienen vóór 1 december 2016 hun clubbestuur, clubledenlijst en betaling in orde te 
brengen voor het jaar 2017. 

 Er worden geen organisatievergunningen van wedstrijden 2017 afgeleverd zolang de clubaansluiting 
2017 niet volledig in orde is. 

 Elke club verbindt er zich via de clubaansluiting toe de statuten en reglementen van Wielerbond 
Vlaanderen na te leven. De reglementen van Wielerbond Vlaanderen zijn terug te vinden op 
www.wielerbondvlaanderen.be.  

 
Betreft Nieuwe clubs of nieuwe Recrea clubs: 
Download document via link: http://competitie.dewielerbond.be/Formulieren.aspx#5 
 Op Clubaansluiting 2017 - ENKEL VOOR NIEUWE CLUBS of NIEUWE RECREA-CLUBS! 
  
Hebt u vragen over of hulp nodig bij de verlenging van uw clubaansluiting, neem dan contact op met uw 
provinciale ombudsman: Pieter Pauwels – 0474/87 57 00 – pieter_pauwels30@hotmail.com 
of met de administratie in Gent: An Teirlinck – 09/3219021 – an.teirlinck@wielerbondvlaanderen.be 
   

CLUBLOGIN AANVRAGEN 
 

 
Als clubcorrespondent kunt u een clublogin aanvragen via de link  
www.wielerbondvlaanderen.be/clublogin. Klik op de knop REGISTREER JE en volg de 
instructies.  
Via uw clublogin kunt u de gegevens van uw club, zoals de ledenlijst, de lijst 
competitieleden, de lijst recreatieve leden,... opvragen en raadplegen.  
 
Hebt u nog vragen over de clublogin? Stuur een mailtje naar david.de.backer@wielerbondvlaanderen.be 

 
 

IN MEMORIAM: FREDDY JUSTENS + 

 

Nu mag hij schoon en rustig slapen. 
Alle zorgen zijn voorbij. 
De pijn, gezel van vele dagen, 
Het kruis dat hij zolang moest dragen. 
 

FREDDY JUSTENS 
° 14/06/1949 
+ 04/10/2016 
 
Secretaris Wielerclub “Hand in Hand” – Baal 
Gewezen penningmeester Vriendenkring Hageland & Haspengouw 
Erelid WBV afdeling Vlaams-Brabant      

 
 Wielerbond Vlaanderen-afdeling Vlaams-Brabant biedt aan de bedroefde families zijn oprechte medeleven aan. 

 

http://www.wielerbondvlaanderen.be/
http://competitie.dewielerbond.be/Formulieren.aspx#5
mailto:an.teirlinck@wielerbondvlaanderen.be
http://wielerbondvlaanderen.us13.list-manage1.com/track/click?u=37ce2b11f08e38759280d10e6&id=fe92f7ab12&e=cc482eb976
http://www.wielerbondvlaanderen.be/clublogin


 

 

3E CYCLOCROSS BOORTMEERBEEK – 3 EN 4 DECEMBER 2016  

 
Organisatie: Koninklijke Wielerclub De Verenigde 

Sportvrienden vzw Boortmeerbeek 
 
 

Programma: 
Zaterdag 3 december 2016: 
  11u00:  Miniemen 
  12u30: Dorpelingen 
  14u00: Aspiranten 
 
Zondag 4 december 2016: 
  11u15: Masters B 
  11u16 : Masters C 
  12u15: Amateurs & Masters A 
  13u15 : Nieuwelingen/Dames Jeugd 
  14u15: Junioren/Dames Elite 
  15u15: Elite z/c & U23 

 
 
 
 
 
 

Meer info: http://wielerclubdeverenigdesportvriend.webnode.be/cyclocross/ 

 
 

DRUIVENCROSS OVERIJSE                                     11 DECEMBER 2016 

 

 

Programma: 

10u00: Nieuwelingen 

11u00: Junioren 

12u00: Beloften 

13u45: Dames 

15u00: VLAAMSE DRUIVENCROSS Elite  
 

 

Alle info:  

http://www.desportvriendenoverijse.be 

 

 

 

http://wielerclubdeverenigdesportvriend.webnode.be/cyclocross/
http://www.desportvriendenoverijse.be/


 

 

 

 
 
 
 
 

GEZOCHT - BEGELEIDERS PAJOTTENLAND MTB-SCHOOL 
 

Pajottenland MTB-school is op zoek naar begeleiders. Heb jij ervaring in het 
mountainbiken en wil je de jeugd begeleiden? Lees dan zeker verder! 
De Pajottenland MTB-school is een erkend opleidingscenter voor jonge 
mountainbikers. De laatste maanden waren zeer succesvol. Zo kende de 
school een forse groei en heeft men momenteel zo’n 50 leden! 
Om de jeugd goed op te leiden heeft men echter nood aan meer begeleiders. 
Heb jij ervaring in het mountainbiken? Wil je jongens en meisjes een leuke tijd 

op de fiets bezorgen? Dan ben jij de man/vrouw die Pajottenland MTB-school zoekt! Heb je een diploma, dan is 
dit zeker een meerwaarde. 
De trainingen vinden iedere zaterdag plaats van 9u30 tot 11u30 in Gooik. 
  
Meer info over de MTB-school vind je op www.sportassion.be . 
Contact opnemen kan via 0476 58 86 22 of via niels.timmermans@sportassion.be. 

 
 

http://www.sportassion.be/
mailto:niels.timmermans@sportassion.be

