
 
 

De rugnummers zullen in 2018 volgende kleuren hebben:  
 

5 CATEGORIE 
A 

5 CATEGORIE 
B 

  

 
 

5 CATEGORIE 
C 

5 CATEGORIE 
D 

  

 
 
 
 
In 2018 zullen we zoveel mogelijk de volgende startorde proberen nastreven: 
 

Wedstrijd Categorieën Aantal kilometer Starturen 

1ste wedstrijd D +/- 45 km 12u00 

2de wedstrijd C +/- 55 km 13u15 

3de wedstrijd B +/- 65 Km 14u45 

4de wedstrijd A +/- 70 km 16u20 

 
 
De reeksindeling ziet er als volgt uit voor 2018.  Hier even een overzicht: 
 
Categorie A: van 17 jaar tem 42 jaar    
Categorie B: van 43 jaar tem 54 jaar (met 2 winnaars 43+/50+) 
CategorieC : van 55 jaar tem 64 jaar (met 2 winnaars 55+/60+) 
Categorie D: vanaf 65+ (met 2 winnaars 65+/70+)  
 
De N reeks verdwijnt maar er zullen wel nog aparte toeristen/inwonerswedstrijden worden 
georganiseerd. 
 
De kostprijs voor de vergunning is € 65,00.  WAOD aanvaard vergunningsaanvragen ZONDER 
doktersattest indien een kopie van de vergunning 2018 bij een andere bond bijgevoegd is.  Op deze 
manier moet er niet telkens een dagvergunning betaald worden en dien je geen 2 
doktersconsultaties te betalen. 
 
Het inschrijvingsbedrag blijft voor alle renners op € 5,00.  Dagvergunningen betalen € 20,00.  De 
waarborg voor het rugnummer is € 5,00.  Bij het inleveren van de rugnummer (enkel 
dagvergunningen) krijg je deze waarborg uiteraard terugbetaald. 
 
De huur van de transponder per wedstrijd bedraagt voor dagvergunningen € 4,00.    
Bijvergunninghouders die de aankoop niet zien zitten betalen aan de inschrijvingstafel € 5,00. Als 
EXTRA waarborg wordt jouw identiteitskaart aan de inschrijvingstafel gevraagd.  De transponder 



dient bevestigd en afgeknipt te worden aan de microwagen van WAOD.  Draag zorg voor ons 
materiaal en laat dit werk aan de mensen van WAOD over. 
 
 
Het prijzengeld bedraagt € 605,00 + een drankbonnetje voor iedereen die prijs heeft. Het aantal 
prijzen blijft bij de 3/4 regel met een max. van 30 prijzen per reeks.   
 
OVERZICHT 
 

REEKSEN CATEGORIE PRIJZENGELD DRANKBONNETJES 

A - D 1 € 605 120 

A - D 2 € 380 120 

 
OVERZICHT 
 

 INSCHRIJVING HUUR TRANSPONDER WAARBORG NUMMER 

DAGVERGUNNINGEN € 11 € 4 € 5 

BIJVERGUNNINGEN € 5 € 5 GEEN 

 
WAOD KAMPIOENSCHAP 
 
De afgelopen jaren hadden we op het einde van het seizoen altijd een apart kampioenschap voor 
WAOD-vergunninghouders en -bijvergunninghouders. 
 
Het kon dus zijn dat iemand die pas op het einde van het seizoen een vergunning genomen had 
kampioen kon worden.  Zo zat het reglement in elkaar. 
 
Vanaf 2018 gaan we dit op een andere manier oplossen zodat het ook écht een WAOD-kampioen 
wordt. 
 
We gaan nl. een gelijklopend systeem als dat van het regelmatigheidscriterium (zonder de 
startpunten) gebruiken om op het trofeefeest de nieuwe WAOD-kampioen van elke reeks te 
huldigen. 
 
Op deze manier menen wij een kampioen te kunnen huldigen die op basis van zijn uitslagen over 
gans het jaar bij WAOD de trui zal uitgereikt krijgen op ons slotfeest. 
 
TE JONGE RENNERS IN OUDERE REEKS 
 
Ook in 2018 kunnen te jonge renners in een oudere reeks rijden indien hun eigen leeftijdscategorie 
te zwaar blijkt te zijn. 
WAOD wil dat iedereen zijn hobby kan uitoefenen zodat dit één van de punten is die in het 
reglement is opgenomen … en dat we ook gaan behouden. 
 
MAAR ….. we gaan wel een wijziging aanbrengen in de evaluatie van deze renners. 
Er zal ook een puntensysteem gebruikt worden zodat te jonge renners op basis van hun resultaten 
punten zullen toegekend worden. 
Wanneer ze 30 punten verzamelen dienen ze over te stappen naar hun eigen leeftijdsreeks. 
 
 
 



 
Hoe zitten de punten in elkaar ? 
1ste   30     6de  5 
2de  25     7de  4 
3de   20     8ste  3  
4de  15     9de  2 
5de  10     10de  1 
 
SCHIJFREMMEN 
 
Worden vanaf 2018 toegelaten met een evaluatie op het einde van het seizoen met de betrokken 
partijen. 
 
 
AANTAL OVERWINNINGEN 
 
Bij de A-reeks blijft het aantal overwinningen onbeperkt. 
 
Bij de B-reeks is het totaal aantal overwinningen 12 op jaarbasis, maar dan wel bekeken vanaf het 
moment dat iemand zijn vergunning heeft aangevraagd. 
 
Bij de C-reeks is het aantal overwinningen vastgelegd op 10 stuks.  Ook hier is het moment van 
aanvraag vergunning van belang. 
 
Bij de D-reeks is het totaal aantal overwinningen 8 met ook hier het belang van het moment van 
aanvraag vergunning. 
 
We rekenen een volledig seizoen op 8 maanden. 
Wie dus pas in juli zijn vergunning aanvraagt, kan slechts aanspraak maken op de helft van de 
overwinningen omdat dan al 4 maanden voorbij zijn. 
 
Voor de zusterbonden OVWF, TMZ en EdH zijn dat er 2 indien deze renners geen (bij)vergunning 
nemen. 
 


