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Inhoud: 

• Samenstelling Bestuur & Commissies  
Vlaams-Brabantse afdeling 

• In memoriam 

• Voorinschrijvingen regionale wedstrijden 

• Sportpas Jeugdrenners 

• Prov. Kamp Tijdrijden VB 2018 

• Fietsen voor tijdritten 

• Testtijdritten 

• Klimkoersen 

• Gezondheidssessies voor Junioren 

• Meedelen straffen aan renner/ploegleider 

• UCI continentale ploegen 

• Opblaasbare structuren 

• Aanduidingen & Technische gegevens  
- maart 2018 

• Clubs in orde met solidariteitsbijdrage 

• Clubs VB – BMX & MTB 



SAMENSTELLINGEN BESTUREN CV VLAAMS-BRABANT 2018 

 



COMMISSIES CYCLING VLAANDEREN – Afdeling Vlaams Brabant 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLATFORMS CYCLING VLAANDEREN – Afdeling Vlaams-Brabant 2017 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

SPORTPAS VOOR JEUGDRENNERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Dhr. François VAN LAER, bestuurslid van KSC Sprint Wezembeek-Oppem 
❖ Dhr Raymond MICHIELS, bestuurslid van WC Wielervrienden Nieuwrode 
❖ Dhr Jan SACREAS, voorzitter van Heide Sportief Neerlinter 
❖ Mevr. Paulina BLOCKMANS, moeder van Willy Van Roy, voorzitter van De Sportvrienden Overijse 

 

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

VOORINSCHRIJVINGEN REGIONALE WEDSTRIJDEN  
CYCLING VLAANDERENEN & FCWB 

 

Vanaf de categorie U17 (Nieuwelingen) is er voor alle individuele wedstrijden in Vlaanderen voorinschrijving.  

In de wedstrijden mag er immers maar een bepaald aantal renners starten. Inschrijven gebeurt via Mijn 

Cycling Vlaanderen. Alle info: link https://my.cycling.vlaanderen/Home/MijnWedstrijden 

FCWB: geen voorinschrijvingen meer, maar max. aantal deelnemers per wedstrijd blijft van toepassing cfr. 

Cycling Vlaanderen.  

Voor FCWB renners in Cycling Vlaanderen wedstrijden: het medisch 

boekje is zelf in te vullen door de renner.  

Voor Cycling Vlaanderen renners wordt dit elektronisch 

bijgehouden. 

De sportpas is vanaf 2018 ook afgeschaft voor renners U8, 

U12 en U15! 

 

https://my.cycling.vlaanderen/Home/MijnWedstrijden


  

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN            VLAAMS-BRABANT  

DONDERDAG    5 APRIL 2018 
 

Op donderdag 5 april 2018 heeft in Attenrode-Wever het PK Tijdrijden plaats (aanvang: 11u). Renners 
die hier aan wensen deel te nemen en nog niet zijn ingeschreven, kunnen hun kandidatuur sturen naar: 
andrevanlint@telenet.be en dit vóór 26 maart 2018 
. 
Er worden ook ploegentijdritten georganiseerd voor Nieuwelingen, Juniores en U23/Elite zonder 
contract. Kandidaturen sturen naar: andrevanlint@telenet.be. 

Starturen worden na het afsluiten van de voorinschrijving op 26 maart 2018 kenbaar gemaakt op de site 
van Cycling Vlaanderern afdeling Vlaams-Brabant. De deelname aan het provinciaal kampioenschap 
tijdrijden is vrijblijvend, de inschrijving is verplicht. 

De eerste renner start om 11.00 uur. 
 

VOLGWAGENS: Voor elke categorie worden volgwagens toegestaan. 
 

FIETSEN: Renners aspiranten mogen in tijdritten op de weg enkel gebruik maken van een gewone 
wegfiets (enkel wielen met minstens 16 metalen spaken). Nieuwelingen: Een ossekopstuur of ander 
steunstuk op het stuur is toegelaten. 
 

PROGRAMMA 

Inschrijving vanaf 9.30 uur. 

 

- Aspiranten 12 jaar jongens en meisjes: 1 ronde van 7 km 

- Aspiranten 13 jaar jongens en meisjes: 1 ronde van 7 km 

- Aspiranten 14 jaar jongens en meisjes: 1 ronde van 7 km 

- Nieuwelingen heren individueel: 1 ronde van 11,3 km 

- Juniores heren individueel: 2 ronden van 11,3 km 

- U23 individueel: 2 ronden van 11,3 km 

- Elite z.c. individueel: 2 ronden van 11,3 km 

- Nieuwelingen dames individueel: 1 ronde van 11,3 km 

- Juniores dames individueel : 1 ronde van 11,3 km 

- Dames elite individueel: 2 ronden van 11,3 km 

 

- Ploegentijdrit nieuwelingen heren (4 renners): 1 ronde van 11,3  km 

- Ploegentijdrit juniores heren (4 renners): 2 ronden van 11,3  km 

- ploegentijdrit U23 en elite z.c. (4 renners): 2 ronden van 11,3 km 

 

Kandidaturen:     vóór 26 maart 2018  aan  andrevanlint@telenet.be 

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


 

 

FIETSEN VOOR TIJDRITTEN  

Een nieuwe of tweedehands fiets voor het tijdrijden aanschaffen of in volle voorbereiding op een tijdrit? 
Controleer dan eerst even je fietsafstelling met de verklarende brochure op de website 
 www. Belgiancycling.be – disciplines – weg – testtijdritten – herinnering reglementering tijdrijden  
(link: http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=5&subid=30&sid=50&ssid= )   
en voorkom onaangename verrassingen bij de controle voor aanvang van de wedstrijd!  
 
Éénvoudig algemeen overzicht:  

 

Bij de Nieuwelingen (zowel jongens als meisjes): het gebruik van een fiets conform de UCI-normen is 
toegelaten, echter enkel eventueel voorzien van een beugel (opzetstuur) of van een ossenkopstuur, voorzien 
met wielen van ten minste 16 spaken en een velghoogte van max. 30 mm (inclusief remvlak).  

Bij de Aspiranten (zowel jongens als meisjes): het gebruik van een racefiets conform de UCI-normen (van het 
huidige jaar) is toegelaten voorzien met wielen van ten minste 16 spaken en een velghoogte van max. 30 mm 
(inclusief remvlak). Het gebruik van een reglementaire tijdrithelm is toegestaan. 

Bij Junioren en de hogere categorieën: enkel het UCI-reglement is toepasselijk. 

TESTTIJDRITTEN 

Renners die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan testtijdritten dienen hun kandidatuur te 
stellen bij hun provinciale coach via het online formulier terug te vinden via  
www.belgiancycling.be – disciplines – weg – testtijdritten  
Volgende testtijdritten staan inmiddels op de kalender:  
30/05/2018 : Gingelom  
09/09/2018 : Waregem 

KLIMKOERSEN 

Renners die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een klimkoers dienen hun kandidatuur te 

stellen bij hun provinciale coach via het online formulier terug te vinden via  

www.belgiancycling.be – disciplines – weg – klimkoersen  

19/07/2018 : Herbeumont  

23/08/2018 : Vresse-Sur-Semois 

http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=5&subid=30&sid=50&ssid


  

                              

 

 

 

Ook in 2018 organiseert Belgian Cycling gezondheidssessies voor juniores. Ontdek hier de data en 
locaties! 
 

 
Net als de voorgaande jaren organiseert Belgian Cycling in samenwerking met de provincies 
gezondheidssessies voor de juniores. 
(cfr sportreglementen Cycling Vlaanderen Art. 201.18 en Art. 112.46 van het KBWB-reglement) 
 
Volgende datums zijn gepland: 

• Woensdag 28 maart (Vl. Brab): Cycling Vlaanderen Vlaams-Brabant, Hertogstraat 203/2 Heverlee 
- Aanvang 18u00 - inschrijven vanaf 17u00 

• Woensdag 4 april (WVL): Foyer OC De Schouw, Tweelindenstraat (zijstraat Stegelstraat) Lichtervelde 
- Aanvang 19u30 - inschrijven vanaf 18u30 

• Dinsdag 10 april (OVL): OC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele  
 - Aanvang 18u00 - inschrijven vanaf 17u00 
• Donderdag 12 april (Limb): Zaal De Schalm Landwaartslaan 99 Genk  
 - Aanvang 18u00 - inschrijven vanaf 17u00 
• Woensdag 18 april (Antw): Gemeenschapscentrum J. VANDER NOOT, Mudaeusstraat 9, Brecht 
 - Aanvang 19u30 - inschrijven vanaf 18u30 

 
Inschrijven gebeurt a.d.h.v. scannen vergunnning. 
 
Duur max. 2,5 uur. 

 
Het programma zal met dit van de voorgaande jaren vergelijkbaar zijn: intro, presentatie door een lid van de 
Medische Cel van Belgian Cycling, simulatie van een antidopingcontrole en gesprek met profrenner(ster). 
Veiligheid in de wedstrijden (o.a. het gedrag van renners en ploegleiders) zal opnieuw aan bod komen. 
 
Verplichte aanwezigheid junioren: zie Sportreglement WBV Art. 201.18: 
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 en mountainbike.  
201.18.2  
Bij niet deelname aan de informatiesessie Antidopingbeleid kan een renner NIET deelnemen aan Provinciale 
Kampioenschappen, Kampioenschappen van Vlaanderen en Belgische Kampioenschappen. 
 
Deze sessies zijn verplicht voor de eerstejaars junioren of voor die renners die hun wielercarrière als 
tweedejaars junior aanvangen.  Eén deelname aan de gezondheidssessies volstaat. 
De renners worden NIET persoonlijk aangeschreven! 
 
Deze infosessies zijn ook voor andere categorieën en geïnteresseerden opengesteld met vrijblijvende 
aanwezigheid. 
 

Voor verdere inlichtingen, gelieve zich te wenden tot: 
Philippe Mariën - Coördinator Antidopingcommissie 
GSM: 0475/59.80.84 - E-mail: philippe.marien@belgiancycling.be. 

mailto:philippe.marien@belgiancycling.be


 

 

 

MEEDELEN STRAFFEN AAN RENNER OF PLOEGLEIDER 

De renner heeft recht op verdediging.  

Wanneer een inbreuk wordt begaan door een renners en deze werd vastgesteld door een 

commissaris moet de renner hierop aangesproken worden en erop gewezen worden.  

Bij vaststelling van een inbreuk en de renner kan niet aangesproken worden, dan wordt zijn 

nummer opgenomen op een lijst die wordt uitgehangen.(met verzoek zich te melden bij een commissaris) aan 

het lokaal van de uitbetaling.  

In het reglement wordt opgenomen dat de renners deze lijst dienen te controleren, zoniet verliezen ze hun recht 

op repliek. 

 

UCI GEREGISTREERDE CONTINENTALE PLOEGEN 
   

 
Geregistreerd als CP1: (continentale teams met min. 6 profrenners)  

Cibel-Cebon  
Tarteletto-Isorex  

 
Geregistreerd als CP2: (specialisatieteams: vb. cyclocross min. 50% van de renners erkend in die discipline)  

Corendon-Circus  
Era  
Marlux-Bingoal  
Pauwels Sauzen-Vastgoedservice  
Telenet-Fidea Lions  

 
Geregistreerd als CP3: (opleidingsteam met min. 12 renners U25)  

Ago-Aqua Service  
T.Palm-PCW 

 
 

OPBLAASBARE STRUCTUREN  

 Vanaf 1 januari 2022 is de installatie van opblaasbare structuren op de weg of 
die de weg dwarsen verboden, uitgezonderd voor de verwezenlijking van de 
aankomstlijn.  
 
Tussen 1 januari 2018 en tot en met 1 januari 2022 is de installatie van 
opblaasbare structuren op de weg of over de weg enkel toegelaten voor de 
verwezenlijking van de startlijn, de laatste kilometer van de wedstrijd en de 
laatste kilometer en dit uitsluitend onder volgende voorwaarden: 

- De opblaasbare structuur is uitgerust met 2 motoren en 2 tegelijk actieve windtunnels; de structuur moet 
in positie kunnen blijven, ook als 1 van de 2 motoren uitvalt;  

- Ten minste 1 technieker moet zich stand-by houden in de onmiddellijke omgeving van de opblaasbare 
structuur om te reageren in geval van problemen; 

- Ten minste één van de twee windtunnels wordt aangedreven door een warmtebenzinemotor;  
- Er moet een brandstofreserve beschikbaar zijn in de onmiddellijke omgeving van de opblaasbare 

constructie;  
- De structuur wordt beveiligd met ten minste 10 ankerpunten 

 



 

  



 

 

 

 

VLAAMS-BRABANTSE CLUBS IN ORDE MET DE SOLIDARITEITSBIJDRAGE - 2018 

J-CLUBS  NIET J-CLUBS 

ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW  VZW KONINKLIJKE STOEMPERSCLUB - LEUVEN 

WIELERKLUB NOORD-WEST-BRABANT  VAN EYCK SPORT 

OLYMPIA TIENEN  WSC HAND IN HAND BAAL 

LENSWORLD CYCLING TEAM  WIELERPROMOTIECLUB 

YOUNG CYCLING TALENT DEMER & DIJLE  DE TOEKOMSTVRIENDEN AARSCHOT 

  JONGE RAKKERS VOLLEZELE 

  TEAM THIELEMANS - DE HAUWERE 

  VZW LOTTO-LADIESCYCLING 

  WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN 

  VZW DE WARE WIELERLIEFHEBBERS 

  YOUNG CYCLING TEAM VZW 

  CYCLING TEAM ZEMST VZW 

 

 

VLAAMS-BRABANTSE CLUBS BMX – MTB 2018 

CLUBS MET BMX'ERS 2018  CLUBS MET MTB'ERS 2018 

BMX TEAM BEKAF VZW  MTB TEAM LANGDORP VZW 

BMX DENNENTEAM KEERBERGEN  GOEMAN SCOTT CYCLING 

BMX - HALLE  SWOOTH MTB TEAM 

  ECO MOUNTAINBIKE TEAM 

  TEAM 8S MOUNTAIN BIKE TEAM 

  TREK & CO 

  TWC HOEKSKE MALEIZEN VZW 

 


