
Wielerclub “Steeds Vooraan” 

Activiteitenkalender 
 
 
Om naar buiten te treden met onze wielerclub richten wij naar jaarlijkse gewoonte 

verschillende evenementen in. Hieronder vindt U het jaarprogramma voor het 
nieuwe wielerseizoen. (data onder voorbehoud) 
 
3 juli 2016 Kontich fietst & Kontich zingt 

8 t.e.m. 11 juli 2016 Internationale St. Martinusprijs voor junioren te Kontich 

9 juli 2015 afwachtingskoers categorie 1.12C open amateurs 

9 juli 2016 uitnodiging sponsors en VIP’s voor St. Martinusprijs 

10 juli 2016 dernywedstrijd 

7 augustus 2016 miniemen en aspiranten wedstrijd te Kontich 

10 september 2016 nieuwelingen en dames jeugd grote prijs Campaert Waarloos 

18 september 2016 nieuwelingen en dames jeugd grote prijs Verdela Kontich 

23 september 2016 Kontich loopt 

29 september 2016 algemene rennersvergadering vanaf nieuweling 

30 september 2016 algemene rennersvergadering miniemen en aspiranten 

Vanaf september 2016 crosstraining voor miniemen en aspiranten 

Vanaf oktober 2016 elke woensdag zwemmen voor alle categorieën 

15 oktober 2016 veldrit voor kids, G-sporters en vaders in de Rompelei 

16 oktober 2016 cyclocrosswedstrijd WBV miniemen en aspiranten (Rompelei) 

Vanaf eind oktober 2016 elke vrijdag sport en spel voor miniemen en aspiranten 

18, 19, 20 november ‘16 mosselfestijn en bingo-avond in het clublokaal 

25 november 2016 vrijwilligersavond 

27 november 2016 G-veldrit Waarloos 

Vanaf november 2016 alle zaterdagen en zondagen wegtraining voor nieuwelingen, 

junioren, beloften en eliterenners 

Van 10/12 t.e.m. 8/1/17 eet-drankstand tijdens Kontich schaatst 

Vanaf half januari 2017 alle zondagen wegtraining voor aspiranten 

27, 28, 29 januari 2017 jaarlijks eetfestijn in het clublokaal, Rompelei 53 te Kontich 

12 februari 2017 persvoorstelling voor alle renners 

25/2 tot 1/3/2017 rennersstage voor 15 tot 24-jarigen in Woumen 

18 februari 2017 clubkampioenschap nieuwelingen, junioren, beloften en 

eliterenners 

25 februari 2017 start van het nieuwe wielerseizoen vanaf 15 jaar 

Maart en april 2017 elke zondag jaarlijkse wieleropleiding miniemen (clublokaal) 

7 tot 10 april 2017 wielerstage voor miniemen en aspiranten in Woumen 

11 tot 15 april 2017 jaarlijkse wieleropleiding voor aspiranten (clublokaal) 

Mei en juni 2017 elke woensdag pistetraining miniemen en aspiranten (Wilrijk) 

 
Met dank vanuit het bestuur aan onze sponsors voor de mogelijkheden die de wielerclub 

krijgt om onze renners deze kalender aan te bieden. 


