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Beleef de koers  
met de 

Wielerbelevingsdag 

Tielt 

Zondag 10 mei 2020  



FIETSEN VERSNELT DE 
ONTWIKKELING VAN HET 
KIND 

Daarom zijn veel pedagogen gek van fiet-

sen. Ze weten namelijk dat fietsen een kind 

op praktisch alle vlakken stimuleert. Dat 

geldt zowel voor de motorische vaardig-

heden, de zintuigen, de geest, de gezond-

heid en het zelfvertrouwen.  Kleine kin-

deren beleven en leren met het lichaam. 

Op een fiets kunnen zij het evenwicht, het 

oriëntatievermogen en het gevoel van 

ruimte en richting oefenen. Door te fietsen 

leren kinderen hoeveel kracht ze nodig 

hebben in verschillende situaties. allemaal 

vaardigheden die kinderen zelfstandig 

leren zijn.  

Alles is natuurlijk afhankelijk van het budget.  Zonder sponsoring zijn en kunnen we niks.  De 

koers beleven, fietsen stimuleren maar ook kinderen die wat minder ‘koersminded’ zijn een toffe 

voor– of namiddag bezorgen, dat is ons doel.  Dit is waar we aan denken en waar we naar toe 

willen: 

• Centraal staan natuurlijk de koerskes voor kids. Van 6 tot 14 jaar. 

• Alles gebeurt gecontroleerd en onder begeleiding op een volledig verkeersvrij parcours. 

• Supporters ontspannen op ons zonneterras of in de wielerbar.. 

• Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel en nog meer verrassingen ondertussen 

genieten ouders van een zorgeloos momentje met een hapje en een drankje. 

• Een wielermarkt met verschillende koerskraampjes. 

‘Elk kind is kampioen., 

Onze visie 

WAT VALT ER ZOAL TE BELEVEN? 

Kinderen en ouders gelukkig zien, 

nergens is geluk beter vast te stellen 

dan tijdens een wielerbelevingsdag.  

Kinderen gelukkig maken, wie wil dat 

nu niet.  Daarom besloten we om 

een miniemen– en aspirantenwed-

strijden te organiseren want nergens 

is het jeugdig enthousiasme groter.  

Kinderen de kans geven op een afge-

sloten parcours de ‘stiel’ te leren.  De 

Tieltse hoogte leent zich daar uitste-

kend voor met een uitdagend selec-

tief parcours. 

Maar onze organisatie ziet het bre-

der.  Ook kinderen die reeds beschik-

ken over de ‘wielermicrobe’ maar 

nog niet de kans kregen te proeven 

van de koers of de drempel er naar 

toe net iets te hoog ligt willen we 

stimuleren om op dit belevingseve-

nement  samen de trappers te om-

wentelen.   

 

Compleet van A tot Z, van speaker 

tot podium.   Ook de supporters ver-

geten we niet, het is onze intentie 

om er een totaalbeleving van te ma-

ken,  met standjes allerhande in het 

teken van de koers. De koers opti-

maal beleven! 

Daarnaast denken we ook aan broer 

of zus die wat tegen hun zin naar de 

koers ‘meegetroond’ worden.  Voor 

hen voorzien we leuke randanimatie, 

onafhankelijk van de koers.   En wie 

weet zo de microbe te pakken krij-

gen.  Want zien fietsen, doet fietsen. 
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Foto: Christophe Buyck 



PARCOURS 

Een uitdagend parcours op kindermaat met een lengte van ongeveer 1,730 kilometer, in het centrum van de stad.  Met  

een heuveltje net voor de aankomst want Tielt, stad op de hoogte. 

Op twee plaatsen op het parcours kunnen de supporters hun kleine held twee maal aanmoedigen, dit ter hoogte van de  

Rozeboomlaan-Pontweg en ter hoogte van de doorsteek over de sportterreinen tussen het Generaal Maczekplein en de 

Sportlaan. 

Het parcours is als volgt: Sportlaan (Aankomst en Start), LA Pontweg, RA Pontweg, LA Rozenboomlaan, RA Pontweg, 

LA Generaal Maczekplein, LA Diksmuidse Boterweg, LA Sportlaan 

Voor de niet-aangeslotenen van 6 tot en met 11 jaar wordt de lus Rozeboomlaan niet mee opgenomen in het parcours 

om het zo iets minder lastig te maken en leuker voor de supporters want meer passage aan de meet. 
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• Koers is feest  en de geur van de koers is hamburger en wijting dus voorzien we uiteraard 

kraampjes met de onmisbare ‘witting’ maar we voorzien ook wielerkraampjes die leuke 

koersspullen aanbieden, eventueel geflankeerd door foodtrucks die lekkernijen aanbieden 

die op andere koersen amper te vinden zijn 

• Randanimatie in de vorm van live entertainment. 

• Elk kind is even belangrijk en elke deelnemer is kampioen en ontvangt een coureursdiplo-

ma , misschien wel uit handen van een oud-wielercoryfee. 

• Tijdens de wedstrijden  (aspirantenreeksen en reeks 12 t.e.m. 14 jaar niet-aangeslotenen) 

wordt een heuse bergprijs voorzien met bolletjestrui. 

• Het is moederdag en wie is er belangrijker dan moeder?  Ook de moeders vergeten we 

niet... 

• ... 

Sporthal 

Zwembad 

Europahal 



CATEGORIEE N 

Het is een dag vol beleving voor jong 

en oud.  Nergens is het jeugdig en-

thousiasme groter en nergens is 

geluk beter vast te 

stellen dan tijdens 

deze dag.   

Miniemen: 

8-jarigen 

9-jarigen 

10-jarigen 

11-jarigen 

 

Aspiranten 

U13 

U14 

U15 

 

Niet-aangeslotenen 

Iedereen is kampioen en dus organi-

seren we ook voor niet-

aangeslotenen wedstrijden vanaf 6 

jaar tot en met 14 jaar. 

Want: Beleef de koers! 

 

 

 

PARKING en CENTRAAL PUNT 
Parkeerproblemen, we kennen het allemaal.  

Blijven rondtoeren op zoek naar een plaatsje. 

In de onmiddellijke omgeving van ons afgeslo-

ten parcours zijn er voldoende parkeermoge-

lijkheden, alles op wandelafstand binnen de 

5’.  Alle parkings zijn het best bereikbaar via 

de N37 (Ring), Sint-Janstraat, Tramstraat. 

Centraliseren.  Het is een woord van de laat-

ste jaren.  We proberen alles te centraliseren 

in het centraal punt waar zowel de kleedka-

mers, de inschrijving als de wielerbar geves-

tigd zijn maar evenzeer de wielermarkt en de 

start-, aankomst– en behendigheidszone. 
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UURSCHEMA (flexibel) 

  8 en 9 jaar 10 en 11 jaar 
8.30 – 9.15 uur Inschrijving Inschrijving 
9.30 uur 1 Verkenningsronde 1 Verkenningsronde 
9.45 uur Tijdrit 1 ronde Behendigheid parallelle weg 

Sportlaan 
  Behendigheid parallelle weg 

Sportlaan 
Tijdrit 1 ronde 

10.45 uur 8 j: wedstrijd 2/3 r. U11: wedstrijd 6 r. 
  9j: wedstrijd 4 r. U12: wedstrijd 9 r. 
12.30 – 12.45 uur Podia Jongens Meisjes 

Academie niet-aangeslotenen 
13.00 – 14.45 uur 

 
13.00 – 13.30 uur 
  

13.30 uur 
 
14.00 uur 

Promo-wedstrijden niet-aangeslotenen (Verkenningsronde om 13 uur 
allemaal samen. 
 
6, 7  en 8 jaar: 3 ronden ( zonder lus Rozeboomlaan) 
 
9, 10 en 11 jaar: 5 ronden (zonder lus Rozeboomlaan) 
 
12, 13 en 14 jaar: 6 volledige ronden 

Aspiranten 
13.45 – 14.45 uur Inschrijvingen aspiranten 
15.00 uur U13: 12 ronden 
  U14: 15 ronden 
  U15: 20 ronden 

Podia 



‘De koers, anders bekeken.’ 

Wielerfotograaf Roland Desmet, alom bekend in wielermiddens en bezieler van de bekende 

koersblog ‘Rodeden’ zal instaan voor het nemen van foto’s van alle deelnemers, die nadien gratis 

digitaal te verkrijgen zijn. 

 

Een tweede fotograaf staat in voor sfeerfoto’s. en instagrampareltjes.  Hij of zij zal meer het 

randgebeuren vastleggen met een artistiek kantje.  De koers, anders bekeken.   
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FOTO’S 

 Wie zijn wij? 

Goeie vraag.  Wij zijn Jelle Neirinck en 

Dieter Desmet,  twee ex-Tieltenaren, van 

jongsaf verknocht aan de wielersport en 

aan de stad Tielt. 

Wat is er mooier om na een actieve carri-

ère te zorgen voor de flandriens van de 

toekomst door het aanbieden van een 

wielerfeestdag voor jong en oud? 

Onze organisatie 

Jelle Neirinck 

0472/55 95 02 

 

 

Dieter Desmet 

0477/68 79 25 

 

 

 

Correspondentieadres: 

Flandriens van de toekomst 

Luxemburglaan 22 

8700 Tielt 

 

 

 

BE31 7390 1934 7255 

 

 

Vragen? 

 

Mail ons: wielerbelevingsdag@gmail.com 

 

Wielerbelevingsdag Tielt 



 

‘Elk kind is kampioen., 


