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RECREA N IEUWSBRIEF  

Fiets 4 maanden gratis verzekerd via de promotievergunning 

       
 

 
 

 
 

 

Partners WBV 

 

- Website: www.fietswijs.be 
- Gebruik de hashtag #fietswijs in 

jouw berichten op sociale media!  
- Volg Fiets Wijs! op facebook: 

www.facebook.com/pages/Fiets-
wijs/1527943127433238?ref=hl 

 

NIEUW: 
Niet alleen nieuwe leden kunnen van korting bij nieuwe 
partner PRIMO genieten, ook de bestaande leden krijgen 
te allen tijde 10% korting in alle vestigingen van PRIMO. 
korting. 
 
UITZONDERLIJK AANBOD: Print de bon op de volgende 
pagina uit en geniet van 20% korting op een artikel naar 
keuze bij Primo! 

 

Geniet van 4 maanden gratis lidmaatschap door nu 

lid te worden bij Wielerbond Vlaanderen!  

Sluit aan bij een club uit jouw buurt of maak samen 
met vrienden gratis een club aan.  
Neem vooraf contact op met de club. Alle clubinfo 
vind je op www.deechtewielerbond.be  
 
Clubleden betalen:  
28 euro als individu of 33 euro als gezin. 
Rechtstreeks aansluiten bij Wielerbond Vlaanderen: 
30 euro als individu of 36 euro als gezin. 
 

ALLEEN MAAR VOORDELEN:  
 
FIETS het hele jaar door verzekerd, 7 dagen op 7 en 
24u op 24 (ook in het buitenland!) 
10 NUMMERS van cycling.be magazine in je bus 
TERUGBETALING door je ziekenfonds 
KORTING op deelname fietsevenementen 
EXCLUSIEVE KORTING in alle vestigingen van PRIMO 
ZOMER –EN WINTERKALENDER in je bus  
INFO? Surf naar www.deechtewielerbond.be 
 
 
 

http://www.fietswijs.be/
http://www.facebook.com/pages/Fiets-wijs/1527943127433238?ref=hl
http://www.facebook.com/pages/Fiets-wijs/1527943127433238?ref=hl
http://www.deechtewielerbond.be/
http://recreatie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/Lidworden.aspx?Disc=20
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* Bon geldig bij afgifte in onze winkels tot 31/12/2014. 1 Bon per klant. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en promoties. 

• Voor 30 euro als individu of 36 euro als gezin fi ets je 16 maanden verzekerd(1)  
 = 4 maanden gratis lid!
• Terugbetaling door jouw ziekenfonds(2)

• Vanaf januari 2015 ontvang je 10 exemplaren van cycling.be in jouw bus
• Steeds 10% directe korting(3) op alles bij Primo op vertoon van jouw 
 Wielerbond Vlaanderen lidkaart in onze winkels en op onze webshop.
• Eénmalige korting van 20% op je ganse ticket(3) bij Primo

Surf naar www.deechtewielerbond.be en klik op ‘word lid’.
Sluit aan bij een club uit jouw buurt of maak samen met vrienden uit jouw buurt gratis een club aan 
bij Wielerbond Vlaanderen en betaal slechts 28 euro als individu en 33 euro als gezin! Neem contact op 
met een club van Wielerbond Vlaanderen. Alle clubinfo vind je terug op www.deechtewielerbond.be
1) Deze verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en een persoonlijke ongevallenverzekering
2) Afhankelijk  van jouw verzekering wordt dit gedeeltelijk of integraal terugbetaald
3) Korting niet cumuleerbaar met Primo Prices, andere voordelen en acties

promotievergunning 
WIELERTOERIST-VTT > AAN TE VRAGEN VAN 1 SEPTEMBER 2014 TOT 31 DECEMBER 2014

VIND JOUW DICHTSTBIJZIJNDE WINKEL OP WWW.PRIMO.BE

GELDIG  OP DE VOLLEDIGE COLLECTIE
TOT 31 DECEMBER 2014

OP VERTOON VAN DEZE BON

korting20%*

OP EEN ARTIKEL NAAR KEUZE



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Maak kennis met “De Wijngaardladies” uit Herzele 
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De VZW WTC De Wijngaardvrienden Herzele is een 
wielertoeristenclub die open staat voor zowel mannen 
als vrouwen. Enkele jaren geleden fietsten er reeds 2 
dames bij de Wijngaardvrienden. Zij trokken vooral de 
velden in met hun MTB. Langzaam kwamen er meer 
vrouwen bij de club aankloppen om lid te worden. De 
gemoedelijke sfeer, de vriendschap die we 
ondervinden van de mannelijke wielertoeristen is zo 
aangenaam en oprecht. Dit vergemakkelijkt de 
inburgering in een groep wielertoeristen. Wij worden 
als gelijken behandeld als de mannen. We helpen 
elkaar wanneer dat nodig is tijdens 

de gezamenlijke tochten. Toch besloten De 
Wijngaardvrienden om bij de oprichting van hun VZW 
een opsplitsing te maken tussen de heren en de dames 
(De Wijngaardladies). Eén vereniging (VZW) met 2 
clubs – het kan. Zita De Moor, ondervoorzitster VZW 
De Wijngaardvrienden en voorzitster WTC De 
Wijngaardladies aan het woord: 
 
WBV: “Vanwaar het idee om zelf een club op te richten 
exclusief voor dames?” Zita: Wij wilden ook zelf een 
organisatie in handen nemen naast de 
succesorganisaties van onze mannen. Zij staan ons bij 
met hun expertise op vlak van tochten organiseren. We 
hadden een beetje ambitie en begonnen aan de 
organisatie van de "Omloop De Wijngaard" met als 
uithangbord de omloop van 110km, deze organisatie 
komt in aanmerking voor het Oost Vlaams Klimbrevet. 
(org. 2013 & 2014) Op die manier kregen de fietsende 
dames eens extra aandacht van de mannen.  
 
WBV: “Zijn er speciale voorwaarden om aan te sluiten 
bij de damesclub?” Zita: Heel weinig, wij vragen enkel 
om een vergunning te nemen bij Wielerbond 
Vlaanderen en de statuten van de VZW waartoe wij 
behoren na te leven. Maar deze zijn voor het grootste 
deel opgebouwd vanuit het juridische kader om onze 
leden extra te beschermen. We vragen ook geen extra 
lidgeld aan de leden omdat we alles zo laagdrempelig 
mogelijk wensen te houden. 
 

WBV: “Dragen alle dames clubkledij?” Zita: De dames 
fietsen in dezelfde outfit/dezelfde kleuren als de 
mannen. Er is wel een vrouwenmodel voorzien voor 
ons. Deze kledij wordt aangeboden aan onze leden aan 
een zeer democratische prijs. Het eerste jaar is het niet 
nodig om kledij aan te kopen. Maak eerst kennis met 
ons en onze vereniging en wanneer je je goed voelt kan 
je kledij aanschaffen. 
 
WBV: “Rijden jullie vaak samen in groep?” Zita: Een 
deel van ons fietst hoofdzakelijk VTT en spreken 
onderling af in het weekend wanneer het de meesten 
het beste uitkomt. Enkelen fietsen regelmatig samen 
met de mannen (op zondagmorgen om 8u30), maar 
soms gaan we afzonderlijk fietsen. Wanneer we fietsen 
met de mannen op zondag wordt er altijd 
rekening gehouden met de dames en wordt 
automatisch het tempo gedrukt. We opteren ervoor als 
club om op zondag op een rustig tempo te fietsen waar 
ieder kan van genieten, zowel man als vrouw. Enkelen 
onder ons schrikken er niet voor terug om grote 
afstanden van meer dan 200km te fietsen, zoals de 
Friese Elfstedentocht in gezelschap van onze mannen. 
 
WBV: “Doen jullie gezamenlijk ook andere dingen?” 
Zita: Jazeker! Zo is er ons ledenfeest, een jaarlijkse 
wandeling met achteraf etentje, we organiseren samen 
fietstochten, we maken jaarlijkse een fietsuitstap heen 
& terug naar onze Belgische kust en we gaan samen 

naar "De Belgian Cycling Happening”. Dit is allemaal 
vrijblijvend en niemand hoeft zich verplicht te voelen. 
Het is enkel een aanbod, geen verplichting. In ons 
clublokaal is er wel steeds iemand aanwezig van de club 
en vaak zijn onze fietstochten het gespreksonderwerp! 
Elke kilometer wordt opnieuw beleefd.  

 
WBV: “Wens je zelf nog iets kwijt Zita?” Zita: Wij 
vinden het als vereniging enorm fijn om op deze wijze 
in de belangstelling te komen binnen WBV en hopen op 
die manier dat ons concept veel vrouwen aanspreekt 
om samen met ons te komen fietsen of om zelf 
initiatieven in die richting te nemen. 
 

 



follow us

WIELERSTAGES & 
FIETSVAKANTIES IN 
MOJACAR & CALPE 2015

ALTĲ D met professioneel 
fi etstransport

www.kortweg.be

© DAVID STOCKMAN

VU: Kortweg Cycling Travel/Mare Tours - Marie Jeanne Vancamp - www.kortweg.be - niet op openbare weg gooien aub.
Organisatie Kortweg Cycling Travel/Mare Tours - Rillaar - Lic A1883 - meer info www.kortweg.be
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Met korting actief eropuit met uw vereniging naar fietsland Nederland?  

Dat kan bij Stayokay! 
 

Stayokay biedt overnachting en activiteiten in één. De 26 hostels liggen in een mooie omgeving, hebben een 
gezellige sfeer en zijn van alle gemakken voorzien. Voor welk hostel u ook kiest, service en gastvrijheid staan 
voorop. Veel locaties van Stayokay bieden een afgesloten fietsenstalling, goede fietsroutes en de 
mogelijkheid tot afspuiten van uw fiets.  
Bij Stayokay overnacht men in meerpersoonskamers met eigen douche en toilet. 
 
Profiteer van de samenwerking tussen de Wielerbond Vlaanderen en Stayokay en krijg 10 % korting in de 
Nederlandse hostels !* 

 
Boekt u voor minder dan 20 personen ? Boek dan online op www.stayokay.com en vul dan bij het maken van een 
reservering op de boekingspagina van Stayokay de speciale kortingscode in :  

Wiebo-2014 
Voor grotere groepen kunt u boeken via salesteam@stayokay.com 
*De korting is geldig in alle groene en kust en water hostels van 1 juli t/m 31 december 2014 

 

 

 
Graag tot ziens bij Stayokay ! 

 
 
 

Tips 
de Brabantse Wal ( Bergen op Zoom )  

Nederland/Belgische grens gebied ( Valkenswaard, Bergen op Zoom, Maastricht en Domburg ) 
de Wadden ( Ameland, Terschelling en Texel ) 

 de Veluwe ( Apeldoorn en Arnhem ) 
Friesland ( Heeg en Sneek )  
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Belgian Cycling Happening 

 
 

PRAKTISCHE INFO 
Aan Les Lacs de l’Eau d’Heure maken 
ze zich op om tijdens de Belgian 
Cycling Happening duizenden 
Vlaamse wielertoeristen te 
ontvangen. Alles wordt daar in het 
zuiden van de provincie Henegouwen 
in het werk gesteld om er een 
grootse ontvangst van te maken. De 
wielertoeristen welke in het verleden 
hebben deelgenomen aan de Cyclo 
Jean-Luc Vandenbroucke weten 
ondertussen wat de ploeg van 
Philippe Fourmeau in zijn mars heeft 
als het op organiseren aankomt. 
Alleen de weermaker kan daar nog 
roet in het BCH eten gooien. Op 19, 
20 en 21 september zullen de 
Vlamingen thuis zijn in deze 
schitterende fietsregio. Zeker weten 
dat de afwezigen ongelijk zullen 
hebben… 
 

PERMANENTIE 
Landal Village l’Eau d’Heure 
Rue du Bois du Four 7a 
B-6440 Froidchapelle 
Contact: Philippe Fourmeau, 0477 
603978, p.fourmeau@lleh.be 
 

PROGRAMMA 
Vrijdag 19 september 
Feestelijke openingstocht.  
Afstand 35 km. 

Inschrijving in de grote BCH tent vanaf 
17.00 uur. Inschrijvingsprijs: 2,00 euro 

Start in groep om 18.00 uur. 
Wegkapitein is oud wielerkampioen 
Jean-Luc Vandenbroucke. 

Officiële opening van de BCH om 20.00 
uur. 

 
 

 
 
Bij de kruising, waarbij u rechtdoor 
kunt richting Cerfontaine, slaat u 
rechtsaf richting Beaumont (hier 
staan ook reeds de borden 
Aquacentre en Landal Village l’Eau 
d’Heure). U rijdt nu over een ‘kleine’ 
stuwdam. Na ca. 3 km slaat u op de 
kruising linksaf richting Cerfontaine/ 
Froidchapelle. Na ca. 4 km (recht 
vooruit ziet u de grote stuwdam, 
met hoge uitkijktoren) slaat u net 
voor de grote stuwdam rechtsaf 
richting Froidchapelle. U rijdt nu 
alsmaar rechtdoor tot aan de eerste 
rotonde. Landal Village l’Eau 
d’Heure bevindt zich hier links. 
 

PARKING 
Vlakbij de rotonde is er een grote 
ingerichte parking voor 
personenwagens. Ook voor campers 
zijn er meerdere standplaatsen 
voorzien. Wie als club met een 
autobus naar Les Lacs de l’Eau 
d’Heure doet er goed aan de 
richtlijnen van de 
parkingbegeleiders op te volgen. In 
de tennishal naast de grote BCH tent 
wordt een bewaakte fietsenparking 
ingericht. (ADB) 

 
 
De stuwdam van La Plate Taille 

 

 

Zaterdag 20 september 
Cyclo: 120, 80, 60 en 45 km + 
recreantentocht 18 km rond de meren. 

VTT: 40 en 25 km. 

Inschrijving in de grote BCH tent. 
Algemene inschrijvingsprijs 5,00 euro 

Cyclo 120 km: I&S: 08.00 – 10.00 uur 

80 km: I&S: 08.00 – 12.00 uur 

60, 45 & 18 km: I&S: 08.00 – 14.00 uur 

VTT 40 & 25 km: I&S: 08.00 – 14.00 uur 

Doorlopende animatie in de BCH tent. 

 
 
Zondag 21 september 
Cyclo: 120, 80, 60 en 45 km + 
recreantentocht 18 km rond de meren. 

VTT: 40 en 25 km. 

Inschrijving in de grote BCH tent. 
Algemene inschrijvingsprijs: 5,00 euro 

Cyclo: 120 & 80 km: I&S – 08.00 – 10.00 
uur 

60, 45 & 18 km: I&S – 08.00 – 11.00 uur 

VTT: 40 & 25 km: I&S – 08.00 – 10.00 
uur 

Doorlopende animatie in de BCH tent. 

Prijsuitreiking voor de clubs en 
slotreceptie om 14.00 uur. 
Thema clubherinneringen: “Le Crocodile 
Rouge” 

 

HOE BEREIKEN? 
Reist u met een navigatiesysteem? 
Gebruik dan het volgende adres om 
bij de ingang van het park te komen: 
Route des Barages, Froidchapelle 
 
Vanuit Antwerpen,Gent, Brussel,: 
De A54 blijven volgen tot vlak voor 
Charleroi. Via de E42 richting 
Mons/Bergen en na enkele kilometers 
de R3 Philippeville/Beaumont 
(Peripherique Ouest) aanhouden. U 
komt nu weer op de ring van 
Charleroi. 
Deze blijft u volgen tot de afslag 
Philippeville/Beaumont (N5). Let op! 
Deze afslag ligt direct na het uitkomen 
van de tunnel. Deze N5 blijft u enkele 
kilometers volgen tot in het plaatsje 
Somzée. Na de eerste stoplichten, de 
2e weg rechts (ca. 100 m) richting 
Beaumont/Walcourt. U zit nu op de 
N978, deze blijft u volgen tot voorbij 
Silenrieux (ca. 12 km). 
 



 
 
 
 
 

 
DOELGROEP 

 bestuursleden en andere geïnteresseerden van de clubs van Wielerbond Vlaanderen vzw 
 geïnteresseerden die niet aangesloten zijn bij Wielerbond Vlaanderen vzw kunnen eveneens deelnemen 

 
Ter info voor de clubs met jeugdrenners die intekenden op het Jeugdsportfonds 2014: deze opleidingen 

komen in aanmerking voor de minimale voorwaarde van deelaspect 7. 

 
ORGANISATIE 

 Wielerbond Vlaanderen organiseert deze opleidingen in samenwerking met Dynamo Project (een project van de 
Vlaamse Sportfederatie). 

 

R.E.S.P.E.C.T. IN JE SPORTCLUB 
 

Doelstelling 
Ook in jouw sportclub is respect een onontbeerlijke basis voor het goed functioneren van alle betrokkenen van de 

sportclub: de teams en hun trainers, ouders, de vrijwilligers en zeker ook de sportclubbestuurders! Want waar respect 

in het gedrang komt, loop je aan tegen gedrag dat inbreuk pleegt op het welzijn en de veiligheid van alle leden van 
de sportclub, gedrag dat het goede verloop of het imago van de sportclub aantast. Kortom, onsportief gedrag. 

Respect is niet alleen de basis voor een leefbare maatschappij maar ook de basis voor een goed en vooral "sportief" 
werkende sportclub. Het is niet iets dat je met geweld afdwingt. Respect dat toon je en verdien je. In deze 

interactieve workshop gaan we samen op zoek welke regels en procedures voor jou als sportclubbestuurder van 
belang zijn om te worden gerespecteerd en hoe je die in goede banen kan leiden. We nemen ook samen onder de 

loep welke bijstand of steun noodzakelijk is bij ernstige inbreuken met intimidatie, discriminatie, pesten, 

alcoholmisbruik, vandalisme en mogelijk geweld tot gevolg. 
Respect, voor iedereen die dit thema mee uitdiept en daarna aanpakt in de sportclub!  

 
Waar & wanneer 

Rotselaar:  dinsdag 30 september 2014 19u00-22u00 

Zaal Herberg ‘t Huis – Provinciebaan 18 – 3110 Rotselaar 

 
Lichtervelde: donderdag 20 november 2014 19u30-22u30 

OC De Schouw (Zaal Den Artiest) - Statiestraat 113-115 – 8810 Lichtervelde (te bereiken via de Tweelindenstraat = 
zijstraat Stegelstraat) 

 
Inschrijven 

Rotselaar: voor 23 september via bijgevoegd inschrijvingsformulier of online via 

http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorclubs/OpleidingenWBV.aspx?Disc=44 
 

Lichtervelde: voor 13 november via bijgevoegd inschrijvingsformulier of online via 
http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorclubs/OpleidingenWBV.aspx?Disc=44 

 

Deelnameprijs 
- bestuurders bij een sportclub aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen en medewerkers bij Wielerbond Vlaanderen: 

7,50 EUR 
- bestuurders bij een sportclub aangesloten bij een andere VSF-federatie en medewerkers bij een andere VSF-

federatie: 12,50 EUR 

- sportfunctionarissen in een Vlaamse gemeente: 20 EUR 
- alle anderen: 30 EUR 

Het bedrag dient te worden gestort op rekeningnummer BE77 3930-0404-0242 met vermelding van 
DP Rotselaar of DP Lichtervelde. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Opleidingen Wielerbond Vlaanderen najaar 2014 
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INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 

 

Doelstelling 
Communicatie, wat is dat eigenlijk? Wat is succesvolle communicatie? Deze opleiding leert je op welke wijze je 

doeltreffend en correct communiceert met verschillende doelgroepen (zowel intern, met de medewerkers van je 
organisatie) als extern (met je leden, andere organisaties, de pers, het grote publiek,…)  

 
Waar & wanneer 

Peer:  vrijdag 24 oktober 2014 19u00-22u00 

Sportcentrum De Deuster – Deusterstraat 74C bus 2 – 3990 Peer 
 

Inschrijven: voor 17 oktober via bijgevoegd inschrijvingsformulier of online via 
http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorclubs/OpleidingenWBV.aspx?Disc=44 

 

Deelnameprijs 
- bestuurders bij een sportclub aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen en medewerkers bij Wielerbond Vlaanderen: 

7,50 EUR 
- bestuurders bij een sportclub aangesloten bij een andere VSF-federatie en medewerkers bij een andere VSF-

federatie: 12,50 EUR 
- sportfunctionarissen in een Vlaamse gemeente: 20 EUR 

- alle anderen: 30 EUR 

Het bedrag dient te worden gestort op rekeningnummer BE77 3930-0404-0242 met vermelding van DP Peer. 
 

FONDSENWERVING EN SPONSORING 
 

Doelstelling 

Bijkomende financiële middelen, is dat waar je club naar op zoek is? Via deze training krijg je meer grip op de 
technieken en trucs van de professionele fondsenwerving. De training werkt vooral met voorbeelden uit de praktijk en 

concrete voorstellen tot rendabele acties. Daarbij hoort ook dat je instapt in de nieuwe omgeving van de sociale 
media. Zo krijg je voet aan de grond bij het werven van particuliere giften én van sponsoring door bedrijven. 

 

Waar & wanneer 
Nijlen:  donderdag 6 november 2014 19u00-22u00 

Zaal Nilania – Kesselsesteenweg 52 – 2560 Nijlen 
 

Inschrijven 
voor 30 oktober via bijgevoegd inschrijvingsformulier of online via 

http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorclubs/OpleidingenWBV.aspx?Disc=44 

 
Deelnameprijs 

- bestuurders bij een sportclub aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen en medewerkers bij Wielerbond Vlaanderen: 
7,50 EUR 

- bestuurders bij een sportclub aangesloten bij een andere VSF-federatie en medewerkers bij een andere VSF-

federatie: 12,50 EUR 
- sportfunctionarissen in een Vlaamse gemeente: 20 EUR 

- alle anderen: 30 EUR 
Het bedrag dient te worden gestort op rekeningnummer BE77 3930-0404-0242 met vermelding van 

DP Nijlen. 
 

INFO 

Wielerbond Vlaanderen vzw 
Wendy De Valck 

Zuiderlaan 8 
9000 Gent 

 

Email: wendy.de.valck@wielerbondvlaanderen.be 
Tel. 09/321.90.26 
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Za 18 oktober Koppenberg

Zo 19 oktober Overijse

Zo 26 oktober St Amands

Zo 9  november Maldegem

Za 15 november Kleit

Zo 16 november Rotselaar

Za 22 november Maasmechelen

Za 6 december Bossen V Vlaanderen- Hertsberge

Za 13 december Adegem

Zo 14 december Tervuren

Zo 28 december Westmalle

Zo 28 december De Haan

Zo 4  januari Snellegem

Zo 11 januari Herenthout

Za 17 januari Damme

Zo 25 januari Huldenberg

21 februari Knesselare

22 februari Balen Wezel

Telenet MTB-Tours
Kalender 2014-2015

Op iedere rit gratis tombola met o.a. Vip Arrangementen BK Cyclocross of  
Voorjaarsklassieker Flanders Classic.  
Verder prijzenpakket dankzij onderstaande sponsoren.

®

Aparte inschrijving 
en attentie voor 
dames met Rice 
Dream.

SPONSOR LOGO

SHIRT LOGO

1 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uitleg bij de icoontjes: 

D
O

’S
 

 

Wanneer we op de Piste rijden dragen we steeds handschoenen. Hierdoor 
hebben we betere grip op het stuur en bij valpartijen zijn onze handen 
beschermd 

 

Een helm dragen we steeds bij het fietsen.  
Zonder helm kom je niet op de Piste 

 

Per sessie van 2u mogen er maximaal 100 personen op de Piste rijden. 
Aan de hand van gekleurde rugnummers zal hierop toegezien worden 

 

Op de Piste halen we rechts in. 

 

Hou bij het aanmelden aan het onthaal steeds je identiteitskaart of WBV 
Vergunning klaar.  

 

Je 2 handen blijven steeds aan je stuur. Hierdoor kan je sneller uitwijken of 
corrigeren indien nodig. 
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Aanpassing uurrooster pistewerking 

Om iedereen meer momenten te geven om op de piste te 

kunnen fietsen in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx 

te Gent, hebben Wielerbond Vlaanderen en Bloso een 

nieuw uurschema voor de wintermaanden uitgewerkt.  

Deze uurregeling zal vanaf 20 oktober 2014 van start gaan 

en zal enkel gelden tijdens de winterperiodes (van half 

oktober tot half februari).  

De aanpassingen zorgen ervoor dat zowel de recreanten als 

UCI-vergunninghouders over 10 uren extra trainingsplezier 

kunnen beschikken. 

Alle info kan je in een overzicht terug vinden op: 

www.wielerbondvlaanderen.be  

 

1. Uitleg bij de afbeelding bovenaan (afbeelding piste):  

Tijdens de UCI-Recreanten sessies zal er enkel gefietst 

worden volgens volgend patroon: 

- trage rijders en starters rijden tussen de witte en de rode 

lijn 

- tussen de rode en de blauwe lijn wordt er niet gereden 

tenzij om in te halen ! 

- snellere rijders fietsen op of boven de blauwe lijn 

 

 

 

 

http://www.wielerbondvlaanderen.be/


D
O

N
’T

S 
 

Tijdens de UCI-Recreanten uren worden er geen aflossingen (met de hand, aan 
de broek) gedaan. Dit kan wel tijdens de voorziene wedstrijdtrainingen 

 

Er gaan geen telefoons mee op de Piste. 

 

Oortjes, muziekspelers gaan niet mee op de Piste. 
De renners moeten steeds de aanwijzingen van de Initiator kunnen horen. 

 

Drinkbussen, waterflesjes laten we op het middenplein. 

 

Tijdens de Uci-Recreanten uren rijden we achter elkaar.  
Twee aan twee mag niet 

 

Fietsen in het VWEM doe je op eigen risico. 
Iedereen werkt mee aan een veilige fietsomgeving.  

 

Hierop zal streng toegezien worden door de initiators. Rijders die zich niet aan de regels houden, kunnen de 

toegang tot de piste ontzegd worden. 

 
 
 
 
 

  

Kalender WBV 

http://www.gocycling.be/zoom_nl.php?action=zoom&id=11024
http://www.gobiking.be/zoom_nl.php?action=zoom&id=1704


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 8 

 

Recrea Nieuwsbrief Pagina 12 

 

Recrea Nieuwsbrief 

Eifel Cycling Classic 

 

Na het succes van voorgaande jaren, organiseert Center 
Parcs in het weekend van 26 t/m 29 september 2014, in 
samenwerking met de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond 
(KBWB), Wielerbond Vlaanderen, Rabobank, Achmea Health 
Center en Eneco het vierde Eifel Cycling Classic weekend. 
Dé afsluiting van het wegseizoen voor de sportieve fietser! 

 Compleet arrangement vanaf € 123,- p.p.* 

inclusief 3 overnachtingen, welkomstpakket, 

sportontbijt, technische ondersteuning, 

tijdregistratie, bevoorradingspunten, smaakvol 

pastabuffet na afloop én gebruik van reguliere 

faciliteiten Park Eifel. 

 De routes zijn deels vernieuwd en nog mooier, 

dus zeker de moeite waard voor eerdere 

deelnemers! 

 U kiest uit 4 afstanden: 50, 100, 150 of 200 

kilometer. 

 Supported by partners KBWB, Wielerbond 

Vlaanderen, Achmea Health Center, Rabobank en 

Eneco. Gehele weekend technische ondersteuning 

incl. bandenpomp en wielenwissel service. 

 Aanwezigheid van wielerprominenten, waaronder 

Leontien van Moorsel, Rob Harmeling en Marcel 

Wüst. 

* Niet-deelnemers betalen slechts een cottageprijs vanaf 
€74,- p.p. gebaseerd op een volledig bezette cottage. De 
komende weken wordt er meer over het definitieve 
programma bekend gemaakt, houd daarom deze website: 
http://events.centerparcs.com/be-
nl/Evenementen/event/160-ECC in de gaten. 
 

ARRANGEMENT 

Vrijdag 

Vanaf vrijdagochtend bent u welkom om Park Eifel te 

verkennen en te ontdekken. U kunt vanaf 15.00 uur uw 

cottage betrekken. Het precieze welkomstprogramma 

wordt in een later stadium bekend gemaakt. U kunt een 

laatste fietscheck laten doen. 

 

Zaterdag 
Sportontbijt 
Voor de Eifel Cycling Classic deelnemers wordt een uitgebreid 
sportontbijt geserveerd, deze is inbegrepen in het 
fietsarrangement. Tijdens dit ontbijt krijgt u de laatste tips 
over het parcours en de weersvoorspelling. 

Fietsondersteuning 
Onderweg vindt u bevoorradingspunten welke u voorzien van 
de benodigde energie. Ook de technische ondersteuning is 
perfect geregeld, inclusief bandenpomp en wielenwissel 
service. Alle deelnemers rijden met tijdregistratie, waarbij de 
beklimming van de Reifferscheid apart wordt gemeten. 

Inspanning & ontspanning 
Kort na het passeren van de finish biedt het park u een 
lekkere pasta aan. Vervolgens neemt u een verfrissende 
douche in uw eigen cottage. Met uw gezelschap kunt u ‘s 
avonds een hapje en drankje doen in één van onze cafés of 
restaurants. Wij zorgen aansluitend ook nog voor gezelligheid. 

Kinderactiviteiten 
Ook dit jaar is weer volop aan de (klein)kinderen gedacht! Zo 
kunnen de kinderen tegen elkaar strijden op de Rabobank 
fietssimulators en de laatste kilometer van de beklimming van 
de Alpe d‘Huez fietsen. Uiteraard is op het park ook genoeg 
entertainment aanwezig, zodat de kinderen zich naar 
hartenlust kunnen uitleven. 

Zondag 
Vandaag is het programma geheel aan u. U kunt ervoor kiezen 
om met uw fietsvrienden opnieuw op de fiets te stappen en 
zelfstandig door het schitterende gebied te toeren. We 
hebben enkele geweldige routes voor u beschikbaar. 
Natuurlijk kunt u ook met uw gezelschap op Park Eifel 
verblijven en genieten van alles wat het park te bieden heeft. 

Parcours 
Center Parcs heeft een uitdagend parcours uitgezet door het 
schitterende gebied de Vulkaaneifel. Het parcours zal gaan 
langs en door pittoreske dorpjes. Dit gebied is relatief 
onbekend en daardoor interessant voor elke wielrenner. Het 
constant glooiende landschap zorgt keer op keer voor een 
nieuwe uitdaging. Binnen enkele tijd wordt het definitieve 
parcours bekend gemaakt. 

 

 

http://events.centerparcs.com/be-nl/Evenementen/event/160-ECC
http://events.centerparcs.com/be-nl/Evenementen/event/160-ECC


  
 

 
 
 
 

 
Wierbond Vlaanderen heeft een heel aantal communicatiekanalen ter beschikking om jouw tocht kenbaar te maken 
bij onze leden. De zomer- en de winterkalender gedrukt en op de website zijn bij zowat iedereen gekend, maar maak 
ook kennis met tal van andere mogelijkheden: facebook, Twitter en de digitale recreatieve 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. 

 
 
 
 

 
 

 

Volg WBV-recreatie op facebook en op Twitter 
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Promotionele ondersteuning Wielerbond Vlaanderen 

 www.facebook.com/pages/Wielerbond-Vlaanderen-recreatie/348290411942691  

 @dewielerbond en gebruik de hashtag #dewielerbond 

http://www.facebook.com/pages/Wielerbond-Vlaanderen-recreatie/348290411942691
http://www.facebook.com/pages/Wielerbond-Vlaanderen-recreatie/348290411942691



