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RECREA NIEUWSBRIEF 

#Fiets Wijs 

‘Fiets wijs!’ is een fusie van vroegere campagnes ‘Ik fiets 
proper’ en ‘Ik fiets hoffelijk’. Wielerbond Vlaanderen, de
Vlaamse Wielrijdersbond en het fietsmagazine Grinta! 
zijn de initiatiefnemers. De Vlaamse overheid steunt, 
samen met Bpost Bank, de nieuwe campagne voluit. Ze 
wil een transparant en eenduidig signaal geven naar de 
(sportief) fietsende Vlaming op vlak van hoffelijkheid en 
milieuvriendelijkheid.  
 
Wielertoeristen krijgen veelal de naam 
'wielerterroristen' te zijn maar die stigmatisering is op 
het conto van enkelingen te schrijven. Met 'Fiets Wijs!' 
wordt aangetoond dat fietsen ook op een verstandige 
manier kan. Kapotte binnenbanden hou je bij, net als de 
verpakkingen van energierepen en gels. En fietsers 
knallen niet gewoon verder maar vertragen wanneer ze 
een gezin met kinderen voorbij moeten. Logisch, toch? 
 

‘Fiets wijs!’ wil vooral het gezond verstand laten 
spreken en door zelfregulering de maatschappelijke 
problemen bij het fietsen aanpakken. Het sensibiliseren 
gebeurt door gerichte acties, een website met 
nieuwsberichten en een charter en geregelde updates 
op de Facebookpagina. Als uitsmijter en passend onder 
de noemer van fietsveiligheid is er de helmcampagne 
‘Zet ‘m op je kop’ waarbij sportieve fietsers gemotiveerd 
worden om een helm te dragen.  
 
Onderteken het charter op: www.fietswijs.be. 

Like Fiets Wijs! op facebook. 

https://www.facebook.com/pages/Fiets‐

wijs/1527943127433238?ref=hl 

Gebruik de hashtag #fietswijs op sociale media. 
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De “Groote Tocht” 
Fiets, luister en lees:  

De Groote Tocht en Gezichten bij De Groote Tocht  

Op zondag 8 juni organiseert Wielerbond Vlaanderen in 
samenwerking met Radio1 en Davidsfonds Uitgeverij De 
Groote Tocht, een unieke wielertocht langs 
monumenten die herinneren aan WOI in de frontstreek.

 

 

 

 

 

 
 
 
Maar De Groote Tocht is niet alleen een wielertocht en 
een radioprogramma. Het is ook een boek. Sterker nog: 
het zijn twéé boeken in één! Handig voor wie 
deelneemt aan de tocht op 8 juni, maar ook voor wie op 
eigen houtje de frontstreek per fiets wil verkennen en 
er de bijzondere verhalen van Radio 1‐reporter 
Annemie Peeters wil op nalezen 

Boek1: De Groote Tocht  

Wielerfanaat  Marc  Monballieu  maalde  duizenden

kilometers af  in de  frontstreek en stelde een tocht van

200  km  samen  die  leidt  langs  100  monumenten.  Elk

monument vertelt een ander verhaal over de gruwelen

van  de  Groote  Oorlog.  Er  zijn  ook  kortere  varianten

voorzien  zodat  er  een  'Groote  Tocht'  is  op maat  van

iedereen: 160 km, 2 versies van 100 km, 2 versies van

50 km en 2 versies van een twintigtal kilometer. 

 

Hierbij komen zowel het IJzerfront als het Ieperfront 
aan bod. De tochten leiden ook langs de verhalen die 
Annemie Peeters in De gezichten bij de Groote Tocht 
neerpende. Dankzij de duidelijke fietskaartjes rijd je 
nooit verloren.  

Boek 2: Gezichten bij De Groote Tocht  

Radioreporter Annemie Peeters schildert zorgvuldig 11 
portretten van mensen die opmerkelijke herinneringen 
ophalen aan de Eerste Wereldoorlog, de Groote Oorlog. 
Verhalen over mannen, vaak nog jongens, die na vier 
jaar hel in de loopgraven eind 1918 weer thuiskwamen. 
Thuis wachtten moeders, vrouwen, kinderen. Annemie 
verzamelde de verhalen die zij vertelden, na weken, 
maanden, sommigen pas na jaren.  

Lees er alles over en bestel het boek op 
www.davidsfonds.be/degrootetocht  

 
 

 

Zo 8 juni De Groote Tocht 
Startplaats: sporthal Ieper 
Starturen: van 9u tot 13u 
Parcours: 2 lussen (20 en 50 km) 
Organiserende clubs: De Frontbikers Ieper en 
De Ware Vijverclub ‐ Dikkebus 
Inschrijvingsprijs: 5 EUR ‐ Familieprijs: 10 EUR  

Lees er alles over en schrijf je in op 
http://www.radio1.be/programmas/de‐groote‐
tocht/fietstocht  







...  

Eurotel Lanaken, 
hét fietshotel 
van de Euregio

Verken van hieruit het prachtige Maasland, 
Maastricht, Kanne, maar ook Tongeren, 
Haspengouw & de Voerstreek! Mag het iets 
meer zijn? Fiets vanuit Eurotel de Amstel 
gold race of de Eneco tour na!

Eurotel Lanaken:
•    4* hotel
•    afgesloten fietsenstalling
•    oplaadpunt e-bikes
•    mogelijkheid poetsen fietsen
•    lunchpakketten en sportmaaltijden mogelijk
•    gekend fietshotel
•    knooppunt aan het hotel
•    fietsarrangementen
•    fietsverhuur

Verken al onze hotels in Vlaanderen!
www.differenthotels.com
Koning Albertlaan 264 B -3620 Lanaken, T +32 (0)89 72 28 22, 
info@eurotel-lanaken.be www.eurotel-lanaken.be 
Differenthotels.com. Follow us on Facebook and Twitter.

l a n a k e n

Bij inlevering 
van deze bon 
een gratis
fietsgadget!

DH_Eurotel Nieuwsbrief Recrea.indd   1 23-12-13   15:43



 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar vindt het Belgisch Kampioenschap op de weg voor eliterenners met contract plaats in Wielsbeke. Naar goede 

gewoonte kan de dag voordien op het parcours van de profs gefietst worden. Dit kan tijdens de Belgian 

Championship Cycling Happening (BCCH) op zaterdag 28 juni 2014. Dit is tevens een verplichte selectieproef voor 

het nationaal Classic Laureaatschap van de KBWB. Met start en aankomst in de tent in de Lobeekstraat te Wielsbeke, 

zijn 3 parcours uitgetekend van 50, 80 en 125 km. De toertochten van de 80 en 125 km doen de Vlaamse Ardennen 

aan, terwijl de kortste afstand veel minder heuvelachtig is en uitermate geschikt is als familietocht. De 

aankomstzone zal op zaterdag 28 juni al volledig ingericht zijn. Dit maakt het voor de deelnemers extra leuk om door 

te rijden. De inschrijvingen lopen van 7u tot 13u. Er is gratis fietsbewaking en pechdienst voorzien. Meer info kan je 

verkrijgen door contact op te nemen met de sportdienst van Wielsbeke: toertocht@bkwielsbeke.be of tel.: 056/67 

32 50. 
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Een maand later zal de Belgian VTT Happening 

(BVTTH) doorgaan in Oud‐Heverlee. Op 6 juli staan de

Downhillbikers tijdens hun 22ste Meerdael Classic in 

voor de organisatie ervan. Onder het motto “voor elk 

wat wils” worden naast het Meerdaelwoud en het 

Heverleebos heel wat velden van Vlaams‐ en Waals‐

Brabant aangedaan. Dat hier prachtige VTT‐tochten 

kunnen ingericht worden, spreekt voor zich. Er 

worden dus zowel korte afstanden met mooie 

boswegen (en een gering aantal hoogtemeters) en 

uitdagende marathonafstanden met meer 

hoogtemeters aangeboden. De parcours zijn zelfs na 

hevige regenval bijna volledig vrij van 

modderpartijen. De organisatie spreekt dan ook 

terecht van een all‐weather‐parcours. Voor de VTT‐

afstanden van 28, 47 en 60 km kan worden gestart 

van 7u30 tot 10u30. De afstanden 78 en 100 km 

kunnen van 7u30 tot 10u verreden worden. Hopelijk 

mogen we jullie verwelkomen op 6 juli 2014. 

Startplaats is Stadion OHL, 

Korbeekdamstraat/Waversebaan, 3050 Oud‐

Heverlee. Meer info kan bekomen worden via 

info@downhillbikers.be of 0475/39 08 29. 

 
 

Recreatieve organisaties KBWB 



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 

AFSTANDEN VERTREKUREN INSCHRIJVINGSGELD (*) 
AANTAL  

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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Wijzigingen zomerkalender 2014

1. De Wielertoeristen Kempens Wielerverbond Westmalle zijn 

genoodzaakt hun veldtoertocht van 28 september 2014 te 

annuleren. 

2. 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. 

 
 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Tour of Hope van Stichting tegen Kanker

Zeven cols, waaronder de Col de la Bonette, 
de hoogste befietsbare col in Europa: dat 
staat op het menu van de Tour of Hope die de 
Stichting Tegen Kanker organiseert. Het doel: 
geld bijeenbrengen voor het 
kankeronderzoek. En daarvoor is geen berg te 
hoog. 
 
Van 3-5 juli 2014 organiseert Stichting tegen 
Kanker voor het eerst de Tour of Hope. Tour of 
Hope is een 3-daags fietsevenement dat zich 
afspeelt op 7 cols in de omgeving van 
Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence, 
Frankrijk). Voor Stichting tegen Kanker 
symboliseren de 7 cols de 7 Belgische 
universitaire kankeronderzoekcentra. Met dit 
initiatief willen we hoop geven aan alle 
betrokkenen. De fondsenwerving (er is geen 
minimum bedrag vereist) dient om de strijd tegen 
kanker te ondersteunen. 
 

Dat de Tour of Hope een sportief project is, 
maakt het helemaal af: gezond bewegen en een 
gezonde levensstijl zijn immers cruciaal voor 
kankerpreventie. 
 

 

 
 
 
Wens je zelf één of meerdere cols te bedwingen? 
Iedereeen kan deelnemen, elke dag heb je 
immers de  keuze uit een cyclosportief en 
wielertoerist gericht parcours. 
Inschrijven kan als volgt (nog tot 15 juni 2014):  

 Ga naar www.tourofhope.be en laat je 
gegevens achter 

 Betaal je inschrijvingsgeld (200 euro). In 
deze 200 euro zit onder andere 
verwelkoming, medische en technische 
begeleiding, tijdsregistratie, bevoorrading, 
verzekering, een pasta-party, een 
fietstruitje,…. . 

 Rervereer desgewenst een appartementje 
of hotel. 

Wens je hierover meer informatie, mail of bel 
naar: Erik Tamboryn,  
Etamboryn@stichtingtegenkanker.be of op tel nr 
02 734 92 50 (bij voorkeur op dinsdag of 
donderdag tussen 09u en 12u30).  
 

 
 
 

Tour of Hope 
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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  competitie 

Naar 14.000 unieke adressen  
6 per jaar (om de 2 maand, eerste in januari)  

Naar 9.500 unieke adressen 
20 per jaar 

 

Formaat Quadri  specificaties  Tarieven clubs WBV  Tarieven derden 

Volledige pagina  266x180 mm  100 euro  400 euro 

Halve pagina  Liggend: 130x180 mm 
Staand: 266x90 mm 

50 euro  200 euro 

Vierde pagina  Liggend: 62x180 mm 
Staand: 130x87 mm 

25 euro  150 euro 

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. 
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Promotionele ondersteuning Wielerbond Vlaanderen



 
 
 
 

 
De grote organisaties en classics buiten categorie volgen zich in deze periode snel op. 
Meer dan ooit krijgen deze evenementen dit jaar grote belangstelling. Duizend deelnemers 
zijn in 2014 geen uitzondering meer. Alle ogen zijn daarom eind juni vooral gericht op de 
Belgian Championship Cycling Happening (BCCH) in Wielsbeke en begin juli op de 
Belgian VTT Happening (BVTTH) in Oud-Heverlee. Twee nationale toppers op de 
classickalender van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. Maar het absolute 
hoogtepunt van het zomerseizoen moet natuurlijk de Belgian Cycling Happening (BCH) 
aan Les Lacs de l’Eau d’Heure worden. Aan het grootste merengebied van België, met 70 
km oevers (!), gaat op 19-20-21 september deze happening door. Zowel de cyclo’s als de 
mountainbikers zullen er een fietsparadijs ontdekken dat nergens zijn gelijke vindt in ons 
land. Voor meer informatie kan men terecht op de website van de KBWB: 
www.belgiancyclinghappening.be of www.lacsdeleaudheure.be. 
 
Wat deze happening zo bijzonder 
maakt is het feit dat voor het eerst in de 
geschiedenis van de recreatiesport in 
ons land sport en recreatie werkelijk 
hand in hand gaan. Voor het eerst is 
het mogelijk er een sportief, ontspannend lang weekend van te maken. De permanentie of 
de uitvalsbasis van deze BCH is namelijk gelegen in het schitterende bungalowpark 
Landal Village l’Eau d’Heure, Rue du Bois du Four op het grondgebied van 
Froidchapelle. Het vakantiepark Landal Village l’Eau d’Heure telt 222 bungalows en ligt 
aan het Lac de la Plate Taille, een uitgestrekt meer met een zandstrand en 
wandelboulevard. 
 

In het kader van de BCH kunnen aan 
uitzonderlijke voorwaarden bungalows 
worden gehuurd. Wie reserveert van de 
vrijdagmiddag tot de maandagmorgen 
krijgt er het verblijf vanaf de donderdag 
gratis bovenop! 
In de nationale classickalender staat te 
lezen dat de te gebruiken reservatiesite 
www.landal.nl/LRE09G is. Dat werd ook 
gepubliceerd in vorige bijdragen over de 
BCH in de nieuwsbrief en Cycling.be. Dat 
bleek achteraf niet correct te zijn en werd 
vervangen door /LRE10G. Maar ook met 
deze code kreeg men geen toegang tot de 

gewenste reservatiesite van Landal. Uiteindelijk is ons gevraagd om voor de BCH 
reservatie rechtstreeks contact op te nemen met Landal Village l’Eau d’Heure via het 
telefoonnummer 071/65.58.65 waar Nadia en Heike de klanten in het Nederlands verder 
helpen. De telefoonreceptie/reservatie is open van 9.00 tot 17.00 uur. Nu niet meer 
uitstellen, doen! Mis deze Belgian Cycling Happening in het zuiden van de provincie 
Henegouwen zeker niet! 
 
 
 

BCH - LANDAL   RESERVATIE: 071/65.58.65 
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Volg Wielerbond Vlaanderen - recreatie op Facebook
en nu ook op Twitter @WBVRecrea 

Partners 




