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RECREA NIEUWSBRIEF 

Vrouwen en wielrennen

Wielerbond  Vlaanderen  wenst  meer  vrouwen  te

inspireren meer te gaan fietsen! 

Om  dit  te  bereiken moeten  de  drempels  die  vrouwen

vandaag ondervinden verlaagd worden. Om onze kennis

hieromtrent  te  vergroten  werd  een  brainstorm‐sessie

met  enkele  vrouwelijke  actoren  uit  de  wielersport

georganiseerd.  

Verder  lanceert  Wielerbond  Vlaanderen  een

enquête zodat we meer te weten komen wat  leeft

binnen deze doelgroep. 

Via  deze weg willen wij  de  vrouwen  onder  jullie

aanmoedigen  deze  enquête  in  te  vullen  zodat  de

ondersteuning verbetert kan worden. 

http://www.survio.com/survey/d/enquete‐

vrouwenwielrennen 

Bovendien maak je kans op een duoticket voor het

Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2015! 

Afbeelding: Impressie van de brainstorm

Steeds meer krijgen wij de vraag van, al dan niet 

beginnende, fietsende dames bij welke fietsclub in hun 

buurt zij terecht kunnen. Om hen verder te kunnen 

helpen lanceren we een oproep naar de wielerclubs 

waar vrouwen terecht kunnen. Maak jullie kenbaar door 

een e‐mail te sturen naar: 

mathieu.bruyneel@wielerbondvlaanderen.be   

       
 

 
 

 
 

 
 

‐ 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 

Partners WBV 

Brainstorm en enquête  Damesclubs, maak je kenbaar! 
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Cycling For Life 

 
 

Bestel je tickets voor Cycling for Life! 

Bestel via www.cyclingforlife.be je tickets voor Cycling 
for Life van zondag 14 december. De zesde editie van 
deze fietshappening voor het goede doel gaat dan 
opnieuw door in het Vlaams Wielercentrum Eddy 
Merckx in Gent. Van 8 tot 20 uur kan dan worden 
gefietst op de velodroom. Voor één uur fietsen betaal je 
10 euro (inclusief huur pistefiets en piste‐initatie). Het 
bedrag gaat integraal naar het goede doel, met name de 
projecten van Vélo Afrique. 

Cycling for Life is een initiatief van Grinta! en komt tot 
stand in samenwerking met de trouwe partners Bloso, 
Wielerbond Vlaanderen en Telenet. Etixx zorgt dit jaar 
voor de bevoorrading. Laten we er een toffe fietsdag 
van maken!  

Fietsen voor een goed doel! 

 

Het bedrag van 10 euro dat je betaalt per ticket gaat 
integraal naar het goede doel, met name de school 
projecten van Vélo Afrique in Senegal en Kameroen. 

Praktische richtlijnen: 

 Cycling For Life wordt georganiseerd in het 
Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. Dat is 
gelegen op de 
Zuiderlaan 8, 9000 Gent. Volg de bewegwijzering 
van Grinta! die je leidt naar de ruime parking 
voor 
het gebouw.  

 Meld je minimum een half uur voor de start van 
jouw fietssessie aan de balie van het Vlaams 
Wielercentrum Eddy Merckx aan. Toon daar 
jouw deelnameticket(s) die je afprintte bij de 
reservering 
van jouw fietssessie(s) op de website van Cycling 
for Life. 

 Er zijn kleedkamers en douches beschikbaar. 
 Wie een eigen pistefiets heeft, mag die 

gebruiken. Wie geen eigen pistefiets heeft, kan 
gratis 
beroep doen op een pistefiets van het Vlaams 
Wielercentrum Eddy Merckx. Vergeet je pedalen 
en 
fietsschoenen niet! Een mecanicien zorgt voor 
de montage van de pedalen en de afstelling van 
je fiets. 

 Voor wie géén klikpedalen of fietsschoenen 
heeft: het is ook mogelijk om met gewone 
sportschoenen 
te fietsen. In dat geval monteert de mecanicien 
‘gewone’ pedalen met toeclips. 

 Een fietshelm dragen is verplicht! Armstukken, 
beenstukken en fietshandschoenen dragen is 
aan te 
raden. 

 Neem geen onverantwoorde risico’s op de 
wielerpiste. De organisatie kan in geen geval 
aansprakelijk 
worden gesteld voor lichamelijke letsels of 
materiële schade tijdens het fietsen of voor 
diefstal. 

 Werknemers en vrijwilligers van Bloso, 
Wielerbond Vlaanderen en Grinta! zullen ter 
beschikking staan 
van de deelnemers. 
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Verleng nu jouw lidmaatschap bij Wielerbond Vlaanderen 

Vanaf nu is het mogelijk om jouw vergunning 
wielertoerisme in orde te brengen voor het jaar 2015. Je 
kan online jouw validatiegegevens voor 2015 opvragen 
via de persoonlijke login op de website van Wielerbond 
Vlaanderen. Surf daarvoor naar 
www.deechtewielerbond.be en klik in de rode balk op 
“Inloggen”. Vul hier de barcodenummer in dat je kan 
terugvinden op jouw lidkaart. Nu krijg je jouw 
betalingsgegevens te zien. Stort het juiste bedrag op het 
vermelde rekeningnummer met vermelding van het 
OGM‐nummer.  
 
Let op. De tarieven voor 2015 zijn aangepast. Sluit je in 
2015 opnieuw aan bij een club van Wielerbond 
Vlaanderen, dan verandert er voor jou niets. De tarieven 
blijven dan 28 euro als individu en 33 euro als familie. 
Wens je niet aan te sluiten bij een club en dus 
rechtstreeks aan te sluiten bij de federatie, dan betaal je 
30 euro als individu en 36 euro als gezin. 
 
Neem voor een clubaansluiting eerst contact op met de 
clubverantwoordelijke. Bekijk de clubs uit jouw buurt via 
deze link: http://clubswbv.dewielerbond.be/  
 

Belangrijk: het verlengen doe je best voor 15 december 
2014. Op die manier mis je geen enkel magazine van 
cycling.be! 
 
De vergunning die je reeds van Wielerbond Vlaanderen 
ontving, kan je tot eind 2016 gebruiken, op voorwaarde 
dat ze jaarlijks betaald wordt. Jouw kaart wordt dus niet 
elk jaar vernieuwd. 
 
Ben je aangesloten bij een club? Overleg dan duidelijk 
met jouw clubcorrespondent over wie de betaling zal 
uitvoeren. Dit om eventuele onnodige dubbele 
betalingen te vermijden. 
 
Van zodra jouw betaling 2015 binnengekomen is, kan je 
via jouw persoonlijke login ook onmiddellijk je 
mutualiteitsattest 2015 downloaden. Je kan hier ook 
aansluiten bij een club, veranderen van club, gegevens 
wijzigen of de categorie van jouw vergunning aanpassen. 
Voor al onze communicatie naar jou is het cruciaal dat 
we over de juiste e‐mail‐ en postadressen beschikken. 
 
 



vzw

Dé beurs voor elke � etser en wielerliefhebber.

16 - 18 JANUARI 2015

#velofollies

Online voorverkoop: € 10 (volwassenen), € 5 (6 tot 12 jaar)

Aan de deur: € 14 (volwassenen), € 7 (6 tot 12 jaar)
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Vlaanderen ontdekt de vulkaan-Eifel als fietsparadijs

 

 

Onbekend is onbemind, de Eifel Cycling Classic in 
het Duitse Gunderath verdient als seizoenafsluiter 
meer aandacht en deelnemers. Wie kan zich een 
mooier seizoenslot indenken dat een pittige 
fietstocht doorheen de prachtige Vulkaan-Eifel. 
Vanuit het Center Parcs Eifel zijn parcours 
uitgetekend van 200, 150, 100 en 50 km, met 
tijdopname op enkele beklimmingen. Aan dat 
laatste, beklimmingen, is daar in deze regio, vlak bij 
de Belgische grens, geen gebrek. Zelfs de 
aankomstbeklimming in het park mag er best zijn. 
 

Voor de jongste editie van deze Eifel Cycling 
Classic op zaterdag 27 september werden er op 
vrijdagavond een kleine 300 sportieve fietsers 
verwelkomd voor een weekend in het mooie Center 
Parcs Eifel. Het was een verwelkoming met stijl. 
Niet minder dan Leontien Van Moorsel, Rob 
Harmeling en Thomas Dekker namen er de 
honneurs waar. Ook tijdens de tocht zelf waren het 
deze wielergrootheden die de groepen begeleidden. 
Voor zij die hen konden volgen natuurlijk. Voor Jos 
Kruiten, de General Manager van het Center Parcs 
Eifel, was het weekend uitermate geslaagd. 
Honderd deelnemers meer dan vorig jaar, dat stemt 
hoopvol voor de toekomst. Het grootste deel van 
deze nieuwkomers kwam uit Vlaanderen. Dat zullen 
ze ook geweten hebben in de enorme Market 
Dome. Met zijn diverse restaurants, Market café, 
Irish Pub en zelfs een disco bowling, het kloppend 
hart van het park. Wie het volgend jaar ook wil 
meemaken stipt het laatste weekend van september 
aan in zijn agenda. De Eifel Cycling Classic, het 
wordt een topper! 
Een organisatie in samenwerking met de KNWU, 
KBWB en Wielerbond Vlaanderen. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 

Korting krijgen om bijvoorbeeld de wereldtoppers in het veldrijden aan het werk te zien?  

Een minder bekend voordeel van je lidkaart is dat je van een verminderde toegangsprijs geniet bij elke 

wielerwedstrijd die door de KBWB of Wielerbond Vlaanderen wordt georganiseerd.  

 

Korting krijgen om te fietsen op de wielerpiste te Gent? 

Wil je graag eens in de huid kruipen van een echte pistier? Leden van Wielerbond Vlaanderen kunnen aan gunstig 

tarief fietsen op de wielerpiste in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. Ze krijgen bovendien een mooie korting 

op de huur van een pistefiets. Nog nooit op de piste gefietst? Geen enkel probleem! De gekwalificeerde initiator 

maakt je tijdens bepaalde tijdstippen in de week wegwijs in het baanwielrennen. 

 
 
 
 
 

Organiserende,  recreatieve  clubs  kunnen  ook  in  2015

een  beroep  doen  op  de  kwaliteitsvolle  ondersteuning

van Etixx aan voordelige  tarieven. Voor slechts 60 euro

ontvang  je een grootverpakking  Isotonic, 550 bekertjes

en  een  Etixx‐verdeelton  in  bruikleen*.  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.  

*Bij afhaling van de goederen zal een waarborg van 50 euro gevraagd

worden in het verdeelcentrum voor de verdeelton.  

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. 

Of  Mathieu  Bruyneel,  Wielerbond  Vlaanderen,

Wielercentrum  Eddy Merckx,  Zuiderlaan  8,  9000 Gent.

Mathieu.bruyneel@wielerbondvlaanderen.be  

Vlaams‐Brabant:  

Johan  Moens,  Provinciaal  secretariaat:  provinciebaan

4A,  3110  Rotselaar,  0473/93  00  73, 

jomoens@gmail.com.  

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. 

Clubs kunnen aan voordelige tarieven een beroep doen op 
de ondersteuning van Etixx 
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Wist je dat leden van 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  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 




