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Clubs kunnen aan voordelige tarieven een beroep doen op
de ondersteuning van Etixx
Onlangs vernieuwden Etixx en Wielerbond Vlaanderen
de samenwerking. Deze nieuwe overeenkomst
resulteert in een mooi aanbod naar onze organiserende,
recreatieve clubs toe. Geïnteresseerde clubs kunnen
gebruik maken van grootverpakkingen Isotonic van
Etixx, verdeeltonnen en bekertjes. Dit alles zal aan heel
voordelige tarieven ter beschikking gesteld worden. Op
die manier kan je als organiserende club de deelnemers
op jouw tocht een kwalitatieve sportdrank aanbieden
op de bevoorrading zonder daarbij al te diep in de
clubbuidel te moeten tasten. De prijs per
grootverpakking en 550 bekertjes bedraagt 60 euro. De
verdeelton kan je in bruikleen gebruiken.
Deze Etixx-pakketten zullen verkrijgbaar zijn in 5 WBVverdeelcentra. Heb je als club interesse om een beroep
te doen op de Etixx- ondersteuning? Contacteer dan 1
van onderstaande verdeelcentra:
West-Vlaanderen: Marcel Demarest, Nieuwe Steenweg
152,
8420
De
Haan,
0479/25
34
23,

marcel.demarest@skynet.be.
Oost-Vlaanderen: Chris Van de Maele, Hekkestraat 6,
9550 Herzele, 0496/15 58 40, chris.vdm@skynet.be.

Vlaams-Brabant: Johan Moens, Provinciaal secretariaat:
provinciebaan 4A, 3110 Rotselaar, 0473/93 00 73,
jomoens@gmail.com.
Limburg: Luc Gerards, WBV - Limburg vzw,
Deusterstraat 74/C2, 3990 Peer, 0495/42 24 56,
luc.gerards@telenet.be.
Antwerpen: André Thys, Driesbos 15, 2200 Noorderwijk
(Herentals), 0477/40 23 20, andrethys@hotmail.com.
Bij de aanvraag dienen de clubnaam, de adresgegevens
van de clubcontactpersoon, facturatiegegevens en het
totaal aantal verwachte deelnemers meegegeven te
worden.
Bij afhaling van de goederen zal een waarborg van 50
euro gevraagd worden in het verdeelcentrum.

Gratis tal van bevoorradingen
Gratis gebruik van douches
Gratis fietsenparking
Gratis fietsenhersteldienst
Gratis Arend Blond van
Brouwerij De Rijck
Gratis geschenk voor alle
deelnemers !!!
Win 2 luchtballonvaarten bij
lottrekking
(onder de aanwezige fietsers)
Win tal van andere prijzen bij
lottrekking waaronder een
microgolfoven

CLASSIC
Startplaats HERZELE – Burchtweide
Willems Veranda’s CLASSIC
zaterdag 3 MEI 2014
Cyclo : 140 – 110 km – 75 , 50 , 25 km
VTT : 75 – 50 , 25 km
Eerste rit van
LM Classics

FIETSTOCHTEN Willems Veranda’s
zondag 4 MEI 2014 Cyclo : 75 , 50 , 25 km

Met aanwezigheid
van tal van profrenners waaronder
Lucien Van Impe…
Live uitzending

i.s.m. WTC De Wijngaardvrienden Herzele

Maakt
deel uit van

Meer info www.willemsverandasclassic.be
Er ligt een leuke verrassing* klaar op de
Willems Veranda’s promostand voor elke
deelnemer die langskomt in een Willems
Veranda’s wieleroutfit 2014 !
* 1 per deelnemer

Professionele kwaliteit
aan sportieve prijzen !
Wielershirt lange mouwen
Lange broek met bretellen

Wielershirt korte mouwen
Korte broek met bretellen

Ontdek ons nieuw assortiment
wielerkledij op
www.willemscycling.be

Willems NV – Lievensveld 7 - 9600 Ronse – tel. 055 21 85 31 – www.verandaswillems.be
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VTT-Marathonkalender 2014
1 mei
3 mei
3 mei
17 mei
14&15 juni
28&29 juni
6 juli
6 juli
21 juli
3 augustus
15 augustus
16 augustus
23&24 augustus
14 september
21 september
27 september

-

Fronttoertocht – Ieper (W.Vl.)
Willems Veranda’s VTT - Herzele (O.Vl.)
Brandweer Poldertoertocht – Diksmuide (W.Vl.)
Polder-& Bossentocht – Brugge (W.Vl.)
Tweelandentocht – Dikkebus (W.Vl.)
Heuvelrugtocht – Westrozebeke (W.Vl.)
Meerdael Classic – Oud-Heverlee (V.Br.)
Kluisberg Krieretocht – Otegem (W.Vl.)
Ster van SNA – Sint-Denijs-Westrem (O.Vl.)
VTT Lille – Lille (Ant.)
Flanders Bike Event – Gavere (O.Vl.)
Forest Marathon – Aarschot (V.Br.)
West-Vlaanderens Mooiste – Roeselare (W.Vl.)
Langen Avond MTB Tour – Gistel (W.Vl.)
Omer MTB Classic – Harelbeke (W.Vl.)
Vlaamse Ardennen Toertocht – Vichte (W.Vl.)

97–80 km
75 km
100-75 km
75 km
74 km
108-85 km
100-80 km
93-71 km
75 km
80 km
70 km
85 km
75 km
75 km
80 km
80 km

VLAAMS VTT MARATHONLAUREAAT
Voor het Vlaams VTT Marathoncircuit komen er in 2014 zestien (16) veldtoertochten van minimum
70 km in aanmerking, georganiseerd in de periode van 1 maart tot 30 september, ingeschreven op
de WBV kalender. Het basis inschrijvingsrecht voor deze grote veldtoertochten bedraagt voor de
vergunninghouders 5,00 euro. Minimum twee volwaardige bevoorradingen, douches, een
bikewash en bewaakte parking voor de mountainbikes zijn inbegrepen in deze prijs.
Om Vlaams VTT Marathonlaureaat te worden volstaat het om aan zeven (7) van de geselecteerde
tochten en de marathonafstanden deel te nemen. Geen stempels of andere controlekaarten om dit
laureaatschap bij te houden. Bij de inschrijving de juiste afstand laten scannen is het
allerbelangrijkste om de VTT administratie vlot te laten verlopen. Aan dit laureaatschap is een
waardevolle herinnering verbonden.

bpostbankcyclingtour.be

Rij mee in de meest uitdagende
ﬁetstochten van 2014
15/03 OMLOOP VAN
VLAANDEREN

31/05 FLÈCHE DE
WALLONIE

23/03 ENAME CLASSIC

08/06 TILFFBASTOGNE-TILFF

Merelbeke
Zottegem

19/04 PETER VAN
PETEGEM CLASSIC
Aalst

10/05 GRINTA!
CHALLENGE
Tournai

17/05 TOUR DE NAMUR
Namur

24/05 LA CHOUFFE
CLASSIC
Houﬀalize

Spa

Liège, Tilﬀ

09/08 DECATHLON
CLASSIC
Leuven

16/08 CYCLING.BE
CLASSIC
Bokrijk, Genk

23/08 GÉANTS DES
ARDENNES
Liège
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Het nationaal wielerfeest
Terwijl in en om Les Lacs de l’Eau d’Heure de werkgroepen stilaan op gang komen om van de Belgian Cycling
Happening de topper van 2014 te maken, groeit in Vlaanderen de belangstelling voor deze happening. Ondertussen
weet zowat iedereen de tot nog toe voor velen onbekende regio zijn en worden in sommige clubs al de autobussen
gereserveerd voor de verplaatsing naar het zuiden van de provincie Henegouwen.
De omgeving van Les Lacs de l’Eau d’Heure leent zich bijzonder goed voor een weekend sportieve rust, zelfs met de
familie, in het kader van de Belgian Cycling Happening. Twee grote vakantieparken verlenen hun medewerking aan
deze nationale wielerhappening. Ook voor mobilhomes is er vlakbij een park “mobilhome-aux-lacs”.
Op 1 maart werd voor het vakantiepark Landal Village l’Eau d’Heure de reservatiesite op actief gezet met korting op
een weekendverblijf tijdens de BCH: www.landal.nl/LRE09G. Het is in dit vakantiepark dat de Belgian Cycling
Happening zal doorgaan. Voor de algemene informatie over dit park kan men terecht op:
http://www.lacsdeleaudheure.be/leh-nl/menu-central/waar-slapen/index.html . Ook over de andere
overnachtingsmogelijkheden in de streek kan op deze site de informatie worden geraadpleegd.
De Belgian Cycling Happening 2014 kan meer worden dan het nationaal wielerfeest voor de recreatieve fietser en
mountainbiker, het kan het sportief club en familiefeest worden aan het slot van het seizoen waar velen al lang van
dromen. Het aanbod was nooit groter!
Om te noteren in de wieleragenda: de BCH aan Les Lacs de l’Eau d’Heure op 19, 20 en 21 september 2014.

Recrea Nieuwsbrief

Pagina 6

Safety Jogger Criterium
De Safety Jogger Classic en de Verada-Follens Classic
slaan de handen in elkaar en stellen het “Safety Jogger
Criterium” voor. Het nieuwe Criterium staat volop in het teken
van kwaliteit voor de fietsliefhebber.
Fietsers die zowel deelnemen aan de Safety Jogger Classic
in Oudenaarde op zaterdag 26 april als aan de 5e VeradaFollens Classic kunnen op zaterdag 3 mei een UNIEK Safety
Jogger gadget ophalen in Kortrijk, na de aankomst.
Beide organisaties zijn bijzonder fier op deze nieuwe formule,
die aantoont dat nauwe samenwerkingen tussen eerlijke
organisaties altijd mogelijk zijn!

LOCATIE: Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant
PARCOURS: iedere dag een fietstocht van 80 of 120 km
DATA: 29, 30, 31 mei en 1 juni 2014 (Hemelvaart)
DEELNEMERS: 50 teams van telkens 2 dames
INSCHRIJVING: €100 per deelnemer (verblijf op de campings,
maaltijden, bevoorrading, verzekering, massage, animatie en BBQ
op zondag inbegrepen)
FONDSENWERVING: via eigen pagina op
www.bikeforthink-pink.be (min. €750 per deelnemer)

100 vrouwen fietsen in duo (samen met een vriendin) 320 of 450 km
verspreid over 4 dagen. Er is dus iedere dag een fietstocht van 80 of 120
km. Hiernaast zamelen ze door middel van acties minstens 750 euro per
persoon in om de strijd tegen borstkanker te steunen. Dankzij deze
fondsen, de steun van onze hoofdpartners, tijdelijke partners en de hulp
van vele vrijwilligers kunnen we de totale opbrengst van dit evenement
aan het "Geef om Haar" fonds schenken.
De strijd tegen borstkanker
Think-Pink zet zich elke dag opnieuw in voor de strijd tegen borstkanker via
financiële hulp aan patiënten, informatie- en bewustmakingscampagnes.
Hoe vlugger borstkanker wordt ontdekt, hoe hoger de kans op genezing.
Voldoende bewegen kan de kans op borstkanker verminderen.
Voor deze strijd hebben we jouw hulp nodig. Daarom koppelen we een sportieve
uitdaging aan fondsenwerving en bewustmaking.

Ga jij de uitdaging aan en word je samen met jouw
fietsvriendin een van onze 50 teams?
Meer informatie en inschrijvingen op

www.bikeforthink-pink.be of 0474/95 07 16

Verantwoordelijke Uitgever: Heidi Vansevenant, vzw Think-Pink, Huidevettersstraat 58-62, 1000 Brussel - Niet op de openbare weg gooien

 100 dames  320 of 450 km 
 4 dagen  1 strijd 

Ladies-Only Plus
Op donderdag 29 mei 2014 starten 100 ladies om
in vier dagen 320 of 450 km te fietsen in
Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.
Een sportieve uitdaging ten voordele van de strijd
tegen borstkanker. Elke deelnemer verzamelt immers
fondsen voor de projecten van Think-Pink, de nationale
borstkankercampagne.
Think-Pink helpt je bij:
- je sportieve voorbereiding met training en advies
- je fondsenwerving met ideeën en promotiemateriaal

Ga op zoek naar een fietsvriendin en
schrijf je in op de website!
www.bikeforthink-pink.be
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Noteer volgende afspraken alvast in jouw agenda!

www.kliek.be

21 AUGUSTUS
22 23
24
2014

www.westvlaanderensmooiste.be

WestVlaanderensMooiste

Wijzigingen zomerkalender
De E3-prijs Vlaanderen voor Wielertoeristen op 30
maart 2014 staat niet meer op de kalender van
Wielerbond Vlaanderen! Deze organisatie wordt uit
het Vlaams Laureaat voor Wielertoerisme gehaald.
Gelieve volgende tocht aan jouw kalender toe te
voegen:
Mountainbiketocht Goorbikers op 27/04/2014
VTT: 60-40-30-20 km.
VTT: Voetbalterrein KVO Aarschot,
Grote Laakweg 29, 3200 Aarschot.
20 & 30 & 40 & 60 km. I&S: 08.00-10.00
Info: Marc Sannen, 0475/23 73 16,
goorbikers@gmail.com.

De Wolf Classic die doorgaat op 3/05/2014, heeft
een nieuwe startplaats! Plaats van afspraak is nu:
Grote Markt, 3200 Aarschot.
Meer info kan je verkrijgen via: rootack@skynet.be,
0470/77 00 61 of www.wtcdedoortrappers.be.
Op pagina 49 is in de zomerkalender van
Wielerbond Vlaanderen een foutje geslopen. Er
staat zondag 7 augustus i.p.v. zondag 7 september.
De geplande fietstocht De Palingrijders zal dus op
zondag 7 september doorgaan evenals de
Memorial Remi Bruggeman.

In aanloop naar het BK organiseert Cycling Wielsbeke een toertocht voor wielertoeristen.
Er worden 2.000 wielertoeristen op de afspraak verwacht. Zij kunnen kiezen uit tochten van 50, 80 of 125 km.
Elke deelnemer rijdt minstens één keer het BK-parours af.
De toertochten van 80 en 125 km doen de Vlaamse Ardennen aan.
De kortste afstand is veel minder heuvelach-g en geschikt als familietocht.
Ook de aankomst is dezelfde als die van het BK wielrennen voor Dames en Heren elite (zondag 29 juni 2014).
De aankomstzone zal op dat moment reeds volledig ingericht zijn, wat het voor de deelnemers extra leuk maakt.
Onderweg worden uiteraard de nodige bevoorradingen voorzien.
Prak-sche info:
Start- en inschrijvingsplaats: tent Lobeekstraat Wielsbeke.
Inschrijven op zaterdag van 7u00 tot 13u00.
Gra-s ﬁetsbewaking en pechdienst.
Contactgegevens: sportdienst: toertocht@bkwielsbeke.be - tel.: 056/67.32.50
Organisa-e: Cycling Wielsbeke vzw - Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke - toertocht@bkwielsbeke.be
AANTAL
AFSTANDEN

VERTREKUREN

INSCHRIJVINGSGELD (*)
BEVOORRADINGEN

50 km

7u - 13u

€ 3,00

1

80 km

7u - 13u

€ 5,00

1

120 km

7u - 12u

€ 5,00

2

(*) dagverzekering (€ 2,00) niet inbegrepen voor niet-leden
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In het wiel van Eddy Merckx
Met een groepsarrangement ‘In het wiel van
Eddy Merckx’ combineer je een leuke
belevingstocht met een bezoek aan het
Sportimonium.
Er is een speciale deal gesloten voor wielerclubs die in
groep willen rijden. Voor slechts € 7.00 per deelnemer
wordt je club ontvangen in het Sportimonium met een
welkomstdrankje, bezoek je het museum ‘In het wiel van
Eddy Merckx’ en krijg je een kleine bevoorradingssnack
voor onderweg en een leuke attentie. Je zet je als groep
figuurlijk in het wiel van Eddy Merckx en fietst een
mooie bewegwijzerde belevingstocht met interessante
weetjes over de wielersport uit de omgeving, Er is
keuze uit drie fietslussen en je bepaalt zelf de afstand van
40 km tot 154 km. Dit pakket heeft een totale waarde
van € 15 per persoon. Gegarandeerd een dag
fietsplezier!
Lees alles na op: www.sportimonium.be of
Eddy Merckx, de grootste wielrenner aller
tijden! Maak kennis met de wielerheld Eddy
Merckx, zijn ploegmaats, zijn mooiste
overwinningen, zijn streek… in het
Sportimonium of op een van de drie
belevingsvolle fietslussen.
Samen met Wielerbond Vlaanderen werkte het
Sportimonium interessante wielerarrangementen uit.
Zowel voor de individuele fietsliefhebber als voor de
groepsrijders, zoals je wielertoeristenclub.
Ledenvoordeel ‘In het Wiel van Eddy Merckx’ !
Op vertoon van je lidkaart van de Wielerbond
Vlaanderen geniet je van een mooie voordeelkorting bij
een individueel bezoek aan het Sportimonium. Je betaalt
slechts € 3.00 toegang in plaats van € 5.00 voor je
bezoek aan het tofste sportmuseum, gelegen in het
Bloso-domein van Hofstade.

www.inhetwielvanEddyMerckx.be

CONTACT /INFORMATIE SPORTIMONIUM -Reservatie en
informatie Liesbeth Salens - T. 015/618 222- E.
liesbeth.salens@sportimonium.be
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Promotionele ondersteuning Wielerbond Vlaanderen
Wierbond Vlaanderen heeft een heel aantal communicatiekanalen ter beschikking om jouw tocht kenbaar te maken
bij onze leden. De zomer- en de winterkalender zijn bij zowat iedereen gekend, maar maak ook kennis met tal van
andere mogelijkheden: Facebook, Twitter en de digitale nieuwsbrief van WBV.

Facebook en Twitter
Lever jouw digitale afbeelding aan en wij plaatsen die gratis op Facebook en/of Twitter! Tijdens de week
voorafgaand aan de organisatie wordt dit gecommuniceerd.
Vergeet naast de afbeelding niet om wat extra informatie mee te geven. De deelnemende fietser kan op die manier
waardevolle informatie te weten komen.
Bijvoorbeeld: aan de hand van de staat van het parcours meegeven welk materiaal je aanraadt (bandenkeuze, druk
in de banden), welke kledij raad je aan, zijn er afspuitstanden en of douches, is jouw tocht vrouwvriendelijk, wat
kunnen de deelnemers verwachten bij de bevoorrading…
Kortom wat is uniek aan jouw tocht en waarom moet men bij jullie komen fietsen?
Stuur alles door naar mathieu.bruyneel@wielerbondvlaanderen.be.

Digitale nieuwsbrieven recreatie en competitie
Recreatie
Naar 14.000 unieke adressen
6 per jaar (om de 2 maand, eerste in januari)

competitie
Naar 9.500 unieke adressen
20 per jaar

Formaat Quadri
Volledige pagina
Halve pagina

Tarieven clubs WBV
100 euro
50 euro

Tarieven derden
400 euro
200 euro

25 euro

150 euro

specificaties
266x180 mm
Liggend: 130x180 mm
Staand: 266x90 mm
Vierde pagina
Liggend: 62x180 mm
Staand: 130x87 mm
Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Een korting van 5% wordt toegekend bij het plaatsen van 2 advertenties. Bij 3 inlassingen wordt zelfs 10% korting
verrekend.

Partners

Volg Wielerbond Vlaanderen - recreatie op Facebook
en nu ook op Twitter @WBVRecrea

