
  29ste Internationale Kampioenschappen van WOESTEN 2013  
                          15 de Beker " De Prijs van de Provincie West-Vlaanderen" 
 
Medetellend voor de wegtrofee WAOD . ".E mail : Remi.gruwez@skynet.be       www.demeiboomclubswoesten.be 
 
Donderdag  8 augustus 2013: 1) Internationaal Kampioenschap Tijdrijden voor renners van 50 jaar en meer, geb. voor 
1/1/64  ( 15 trofeeën + trui  
2) Internationaal Kampioenschap Tijdrijden voor renners van 65 jaar en meer, geb. voor 1/1/49.  
-Afstand 24 km. Eerste start om 13 u en dan om de 3 min.-De deelnemers bekomen een bonificatie van 8 sec. per jaar dat 
ze ouder zijn. ( 15 trofeeën + trui) 
 
Vrijdag 9 augustus 2013:  Internationaal Kampioenschap Tijdrijden voor renners van 36 tot 49 jaar, geboren tussen 
31/12/1977 en 01/01/1964. -Afstand 32 km. Eerste start om 13 u en daarna om de 3 min. De deelnemers bekomen een 
bonificatie van 8 sec. per jaar dat ze ouder zijn dan 37 jaar. ( 1/1/76 ) - ( 15 trofeeën + trui) 
 
Zaterdag 10 augustus 2013: Internationaal Kampioenschap Tijdrijden voor renners tot 35 jaar, geboren na 31/12/77. -
Afstand 40 km. Eerste start om 13.u. en daarna om de 3 min. ( 15 trofeeën + trui 
 
Zondag 11 augustus 2013: Klassieke wegwedstrijd met handicap " Reninge - Woesten " voor alle renners. Afstand  83 km.   ( 
30 + 10( +65) trofeeën +  trui) . Renners die ouder zijn dan 44 jaar starten 1 min. vroeger per 5 jaar of gedeelte van 5 jaar 
dat ze ouder zijn. Vb. 1° start:- deeln. geboren voor 01/01/39, start om 14.08   - deeln. geboren tussen 01/01/39 en 
31/12/43 = 14.09 u.  - deeln. geboren tussen 01/01/44 en 31/12/48 = 14.10 u. enz  . tot deeln. geboren na 31/12/68 = Start 
om 14.15 u. 
Startplaats:  Meiboomstraat, De Meiboom  Woesten. 
 
Deelnemende dames mogen (eigen keuze) in alle wedstrijden starten in de categorie die hun eigen leeftijdscategorie 
overstijgt ! 
 
Klassement Internationale Kampioenschappen 2013 
Puntenklassement over de tijdritkampioenschappen en de rit in lijn " Reninge - Woesten "  Bij gelijkheid van punten telt de 
orde van aankomst in de rit in lijn. (3 trofeeën + 2 truien (1+65) + € 1700,00 ) 
 
  
Maandag 12 augustus 2013 . 1) Tijdrit IKW voor medewerkers. Afstand 2 km. Eerste start om 18.00 u. Daarna om de 
minuut. 
2) Internationaal avondcriterium voor alle renners. Sluitingsprijs van de Internationale Kampioenschappen 2013. - Afstand 
63 km. (30x 2,1km)- 18.45 u.: voorstelling met ereronde van de Kampioenen 2013  en alle deelnemers. Start om 19 u.00.( € 
350,00 + trofee + trui + € 500,00 premies.) 
____________________________________________________________________________________________  
Ik stort € 15,00  + bankkosten ;                                                                                          Naam                     voornaam 
Per postmandaat (Nl) of op                                                                   
...................................................................................................... 
 
- rek K.B. C. BE69 4625 1365 2178 .                                                       ........................................................................straat, nr 
............. 
 
Op naam van Remi Gruwez,                                                                   Postnr .......... Gemeente 
............................................................. 
Oostvleterenstraat, 67, 
8640 Woesten.                                                                                                                Geb. dat.:           I    I    I    I    I    I    I    I    I 
Inschrijvingen na 5/8/2013 hebben recht                                              Ondergetekende erkent verzekerd te zijn of als zijn 
eigen 
 
op een herinnering zolang deze voorradig zijn.                                   verzekeraar op te treden.         Handtekening : 

 

mailto:Remi.gruwez@skynet.be

