
 
 

Ondanks alle inspanningen om onze kalender te vullen, staat er voorlopig voor de eerste maanden 

nog niks op de kalender.  Inrichters zien het nl. niet zitten om in januari en februari al een koers te 

geven.   

Maar ook in maart valt het niet mee omdat de 2 wedstrijden in Bazel wegvallen omwille van afbraak 

van de zaal.  Dit heb ik afgelopen week van de inrichter vernomen.  Het is heel kort dag om hier nog 

een vervanging voor de vinden, maar we doen ons best om dit toch nog in orde te krijgen. 

Ik kan nu wel al zeggen dat we vanaf 05 maart 2017 terug  de inschrijvingstafel in stelling brengen. 

 

Zelf ben ik ondertussen 6 jaar voorzitter van WAOD.  Mijn huidige mandaatperiode loopt volgend 

jaar af op 31 december 2017.  Dan is het al 7 jaar geleden dat ik in het diepe werd gegooid …..en ik 

ben blijven zwemmen !  Ik wil nu al meegeven dat ik me eind 2017 opnieuw verkiesbaar zal stellen 

voor de volgende periode van 2 jaar.  

Tot zover het slechte nieuws  ! 

2016 is een schitterend seizoen geworden, met een pak kampioenen en een spannende strijd in de 

verschillende reeksen van het regelmatigheidscriterium. 

Ondertussen zijn we alweer druk bezig met komend wielerseizoen 2017.  Onze kalender loopt 

volgend jaar van 05 maart t.e.m. 15 oktober. 

Maar eerst nog een paar zaken over 2016. 

Over het transpondersysteem heb ik het al gehad.  Het is een succesformule die méér navolging zou 

moeten krijgen. Het systeem wordt natuurlijk in 2017 verdergezet.  Renners die vragen hebben bij de 

verlenging van hun MyLaps-abonnement kunnen daarvoor terecht bij Gino. 

Ik heb op facebook gezien dat er een aantal reeds hun abonnement hebben verlengd. 

De beslissing om EzC/Beloften niet meer toe te laten, heeft geen gevolgen gehad voor het aantal 

deelnemers in de A-reeks. We hebben ook weinig of geen moeilijkheden gehad met renners die 

tussen de mazen van het net geglipt zijn.  En die enkelingen die het in Vlaanderen toch geprobeerd 

hebben, werden vakkundig nét voor de start of kort na aanvang van de wedstrijd uit koers gehaald 

door mezelf of de mensen aan de meet. 

Ik zeg wel ‘Vlaanderen’ omdat wij enkel hier de controle kunnen uitoefenen.  Andere UCI-bestanden 

hebben wij niet in ons bezit.  Ik hoop ook in 2017 deze lijst te kunnen bemachtigen. 

Er is in 2016 wél 1 probleem naar boven gekomen dat de komende 3 à 4 jaar moet opgelost geraken. 

WAOD heeft in 2016 een verlies geleden van zo’n € 20.000,00.  Dit is een verlies dat we 1 jaar kunnen 

dragen, ook wel 2 jaar …. maar het mag niet blijven aanslepen.  

 

 



 
 

Hoe is dit verlies er gekomen ?  Onze boekhouding is hierin heel gedetailleerd zodat ik makkelijk kon 

nagaan waar de problemen zich situeren. 

 

De aankoop van de transponders door WAOD werd gecompenseerd door de renners zelf.  Dit was 

quasi een nuloperatie. 

Wat hebben we niet kunnen recupereren ? 

1) Aankoop mat en MyLapsprogrammatuur € 6.000,00 

2) Opleg trofeefeest door WAOD   € 2.500,00 

3) Ursel         € 2.500,00 

4) Prijzen NV, C en E (afschaffing 3/4de-regel) € 7.000,00 

5) Andere (o.a. goeie doelen)    € 2.000,00 

Om dan nog te zwijgen over het regelmatigheidscriterium zelf. 

Gaan we echter zwaar ingrijpen ?  NEE ! 

Prijzen vergunningen blijven gelijk, bedrag inschrijving blijft gelijk, …. 

Wat doen we wel ?  Dat ga ik nu vertellen bij de wijzigingen 2017.  Want daar zitten jullie natuurlijk 

op te wachten. 

 

 

TRANSPONDER 

De renner is zelf verantwoordelijk voor de verlenging van het abonnement bij MyLaps. 

In ons maandblad staat al enkele maanden de procedure stap voor stap uitgelegd. 

Héél belangrijk om deze verlenging tijdig te doen …. Want in 2017 zal een niet-werkende transponder 

automatisch naar de laatste plaats gezet worden.  We gaan geen backup doen met fotofinish als het 

systeem bij de eerste doortocht werkt. 

Dit betekent dan ook dat je om het even op welke plaats je zou gefinisht zijn toch altijd naar de 

laatste plaats zal verwezen worden ! (ook al kwam je als eerst afgescheiden over de meet) 

 

REEKSINDELING   

Er is de afgelopen weken al heel wat gefantaseerd geweest over de reeksindeling 2017. 

Misschien hebben sommige bestuursleden voor hun beurt gesproken zodat al dan niet definitieve 

beslissingen al een eigen leven gingen gaan leiden. 



 
 

We hebben de verschillende voorstellen die op tafel gekomen zijn bediscussieerd, besproken, 

beargumenteerd en geëvalueerd. 

Reeksen van 16 jaar of meer willen we niet.  Reeksen van 4 jaar willen we ook niet.  Daarvoor kan je 

terecht bij andere bonden terecht. 

Bij WAOD verandert er in 2017 helemaal niks aan de reeksindeling ! 

Of toch …. De NV-reeks zal enkel nog rijden in de wedstrijden waar ze sowieso apart kunnen rijden 

(bvb. Vrasene, Oevel, Ursel, …).  Dit zullen zo’n 30 wedstrijden zijn op jaarbasis.  In alle andere 

WAOD-koersen rijden ze in hun eigen leeftijdscategorie. 

En de reeks 50-57 verandert van naam.  Dit wordt B+ … dit was een noodoplossing omdat we gezien 

hebben dat onze drukker de formulieren verkeerd heeft gedrukt.   

We hebben dus nog A (-43), B (43+), B+ (50+), C (58+) en D (65+/70+) + af en toe (NV). 

OVERWINNINGEN  

Bij de NV (waar die nog apart kunnen rijden) blijft hetzelfde puntensysteem van toepassing. 

 

Bij de A-reeks is het aantal overwinningen onbeperkt. 

Bij de B- en B+-reeks is het totaal aantal overwinningen 12 ofwel 1,5 per maand. 

Bij de C- en D-reeks is het totaal aantal overwinningen 8 ofwel 1 per maand. 

 

Wie echter pas in de loop van het seizoen een vergunning neemt, zal ook maar verhoudingsgewijs 

een aantal overwinningen kunnen hebben.  Een voorbeeld: iemand neemt begin juni een vergunning.  

Dan mag deze in de C-/D-reeks nog 5 overwinningen hebben, in de B/B+-reeks zijn dat er 7. 

 

Voor de zusterbonden OVWF en TMZ zijn dat er 2 indien deze renners geen (bij)vergunning nemen. 

 

PRIJZENGELD + REGELMATIGHEIDSCRITERIUM  

Om op één of andere manier onze opgebouwde put beetje bij beetje te dempen, gaan we hier wel 

kleine aanpassingen doen. 

Er blijven per reeks maximaal 30 prijzen. 

Het totale prijzengeld drankbonnetjes inbegrepen voor alle reeksen samen bedraagt in het vervolg 

nog een goeie € 1.100,00 wat nog altijd veruit het meest is van alle nevenbonden. 

De 3/4de-regel wordt ook in alle reeksen ingevoerd. 



 
 

Het prijzengeld in Ursel, aangezien WAOD daar voor alle kosten zelf instaat, wordt op 60% gebracht. 

Voor het regelmatigheidscriterium hebben we gezien dat we de afgelopen 5 jaar meestal slechts de 

top-15 per reeks op het trofeefeest mochten verwelkomen.  Daarom gaan we dezelfde bedragen 

behouden voor de top-15.  Maar daar zal het bij blijven.  Dit zal dus voor WAOD niet echt een 

besparing zijn, maar het moet ook wel niet meer gebudgetteerd worden waardoor ik voor de Kamer 

van Koophandel ook minder verantwoording zal moeten afleggen voor de ingediende 

budgetteringen. 

NL 

Aan onze Nederlandse renners hebben we gedacht. 

Voor het eerst sinds jaaaaaaaaren zal er voor elke reeks een Nederlandse kampioen gehuldigd 

worden.  Dit zal normaal gezien gebeuren in Vogelwaarde op een schitterend parcours waar we nu al 

enkele jaren onze klassieker hebben. 

NIEUWE ONDERVOORZITTER  

Elke 2 jaar is er afwisselend een verkiezing voor voorzitter of ondervoorzitter. 

Eind 2016 loopt de huidige termijn af voor Karel. 

Op onze laatste bestuursvergadering werd dus een nieuwe ondervoorzitter gekozen.  En we kregen 

een nieuwe ondervoorzitter voor WAOD. Christiaan Demunter zal vanaf 01 januari 2017 voor 2 jaar 

de taak op zich nemen. 

En nu kunnen we dus definitief 2017 inzetten … ik wens iedereen alvast een gezond, sportief en 

succesvol 2017 toe ! 

 

 


