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Start to Mountainb!ke 

Met  Start  to mountainb!ke wil  Bloso  ook  in  2015  de

Vlaming  massaal  op  de  mountainbike  krijgen.  In  een

reeks van 5  lessen krijgt de beginnende mountainbiker

de  juiste houding, de basistechnieken en de technische

aspecten van het mountainbiken aangeleerd. 

Bloso,  de  erkende  Vlaamse  wielerfederaties  en  de

Vlaamse wielerscholen slaan voor dit project de handen

in elkaar. 

De bedoeling is om in zoveel mogelijk gemeenten een 

lessenpakket Start to mountainb!ke te organiseren. 

Hiervoor rekent Bloso op de hulp van de gemeentelijke 

sportdiensten. Sportdiensten die zich engageren voor 

dit project, krijgen van Bloso een gratis 

ondersteuningspakket. Ook reeds bestaande initiatieven 

die in dit concept passen, kunnen op ondersteuning 

rekenen.  

Bloso wil met Start to mountainb!ke de 

mountainbikesport in het algemeen en meer in het 

bijzonder de permanente mountainbikeroutes en 

mountainbikenetwerken promoten. Het hoopt dat met 

deze actie het aantal leden van de mountainbikeclubs 

toeneemt en dat meer mensen de weg vinden naar deze 

vorm van recreatieve sportbeleving in de natuur.  

Hoe je als wielerclub kunt deelnemen en een lijst met 

de deelnemende gemeentes vind je op de start to 

mountainb!ke website: 

https://www.bloso.be/sportpromotie/Natuursporten/M

ountainbikeroutesSite/StartToMountainbike/Pages/Ho

me.aspx 

       
 

 
 
 

 

 

‐ 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 



Willems veranda’sWillems veranda’s

®

Professionele kwaliteit
aan sportieve prijzen !

Willems veranda’s

wielerout� t

Ontdek ons assortiment wielerkledij op

www.willemscycling.be

Eerste rit van
LM Classic

    VTT : € 4,00  25, 50 & 75 km 

 Cyclo : € 4,00  25, 50 & 75 km

Cyclo : € 5,00  110 & 140 km
 Niet vergunninghouders : + € 2,00

– – –

Gezinswandeling : € 2,00  7 & 11 km

Cyclo : € 2,00  25, 50 & 75 km
Niet vergunninghouders : + € 2,00

Startplaats HERZELE – Burchtweide
i.s.m. WTC De Wijngaardvrienden Herzele

CLASSIC

  
Willems Veranda’s CLASSIC
Cyclo : 140 (start 7u tot 10u) – 110 km (7u tot 11u30) 
– 75, 50, 25 km (7u tot 14u) 
VTT : 75 (start 7u tot 12u) – 50, 25 km (7u tot 14u)

 Eveneens op 2 mei : 
Gezinswandeling : 7 en 11 km (7u tot 14u)

  
Willems Veranda’s 

zaterdag 2 mei 2015

FIETSTOCHTEN Willems Veranda’s 
Cyclo : 75, 50, 25 km (start 7u tot 10u30)
FIETSTOCHTEN Willems Veranda’s

zondag 3 mei 2015

Après-fi ets
party 

met muzikale animatie 
op 2 en 3 mei

In aanwezigheid van tal van 
profrenners waaronder Lucien Van Impe, 

Klaas Vantornout, Kevin Pauwels, 
het Willems Cycling Team, ...

Gratis tal van bevoorradingen
Gratis gebruik van douches 
Gratis fi etsenparking
Gratis fi etsenhersteldienst 
Gratis Special De Rijck van Brouwerij De Rijck 
Gratis geschenk voor alle deelnemers !!!

Win tal van andere prijzen bij lottrekking 
waaronder een microgolfoven en wieleroutfi ts  

Meer info 
www.willemsverandasclassic.be
www.wijngaardvrienden.be 
Willems NV - Lievensveld 7 - 9600 Ronse
Tel. 055 21 85 31 – www.verandaswillems.be

Niet vergunninghouders : + € 2,00

CLASSICCLASSIC

 25, 50 & 75 km
Niet vergunninghouders : + € 2,00

Maakt deel uit van

Kinderanimatie  
speeltuin en
springkasteel

Muziek en 
Presentatie

    VTT : € 4,00  25, 50 & 75 km 
Zaterdag 2 mei

Cyclo : € 2,00  25, 50 & 75 km
Zondag 3 mei

20141205_Willems_Grinta_A4_Portrait_v4.indd   1 18/12/14   09:20
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Bike Your Business 

Anno  2015  is  bedrijfssport  in  toenemende  mate  een

onderwerp  van  gesprek  geworden  op  en  rond  de

werkvloer. Duurzame  inzetbaarheid van de werknemers

is  de  laatste  jaren  een  steeds meer  voorkomend  item

geworden  in  de  arbeidsvoorwaarden,  afgesproken

tussen  werknemer  en  werkgever.  Op

managementniveau ben  je  tegenwoordig  een  vreemde

eend  in de bijt wanneer  je nog niet overtuigd bent dat

een gezonde en sportieve levensstijl je werknemers een

uitlaatklep  biedt  voor  de  mentale,  en  soms  ook

stresserende, activiteiten van hun job. 

Op  Velofollies  lanceerde  Wielerbond  Vlaanderen  het

project  ‘Bike Your Business’ waarmee het bedrijven en

hun werknemers wil  stimuleren  om  uit  te  groeien  tot

een actieve, fitte en aangename organisatie. Wielerbond

Vlaanderen  is  dé  erkende  wielerfederatie  van

Vlaanderen  en  vanuit  die  rijke  ervaring  werd  het

‘bedrijvenclub’  concept  ontwikkeld waarmee  bedrijven

en  hun werknemers  ondersteund worden  om  leuk  en

verantwoord op de fiets te kruipen.  

Op basis van een 5‐stappenplan wordt een begeleiding 

op maat van het bedrijf gecreëerd met als doel zo veel

mogelijk  werknemers  of  collega’s  te  motiveren  actief

deel te nemen aan de activiteiten van de bedrijvenclub.

In  samenspraak  met  het  bedrijf  wordt  door 

ervaringsdeskundigen  van Wielerbond  Vlaanderen  een

event kalender uitgetekend. Wil het bedrijf maandelijks

deel nemen aan een lokale fietstocht of streeft men naar

het bereiken van de top van een Alpenreus of de Mont

Ventoux, een trainingsplan aangevuld met workshops of 

clinics  levert  iedere  werkgever  de  aanzet  om  de

doelstellingen te bereiken. 

Wielerbond Vlaanderen staat overigens niet alleen in de

begeleiding  van  bedrijvenclubs.  Een  unieke  cluboutfit

(Nodrugs), begeleide  fietstochten met onder meer  een

volgwagen  (Kortweg  Cycling  Travel),  fietsleasing  (Team

Cyclis)  en  sportvoeding  (Etixx),  deze  partnerships

vervolledigen het totaalpakket van de bedrijvenclub.  

Meer info: www.bikeyourbusiness.be 



 
 
 

 
 

 
Op 7 maart vindt de tweede editie van de Ladies Fun Sports Kick‐Off plaats in en rond het Vlaams Wielercentrum 
Eddy Merckx in Gent in samenwerking met Wielerbond Vlaanderen. Er worden allerlei sportieve workshops 
aangeboden en je kan zelf jouw eigen programma samenstellen. 
 
Net als vorig jaar wordt een healthy lunch voorzien. Maar dit jaar gaat men nog een stapje verder met onder andere 
een ontbijt en een afsluitende receptie. Olymisch medaillewinnares Dominique Monami geeft een inspirerende talk 
om de dag af te sluiten. Iedereen krijgt ook een goodiebag. 

 

  

Ladies Fun Sports Kick-Off 
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DAGINDELING 

8u30 ‐ 9u30           Onthaal met ontbijt, koffie en thee 
9u30 ‐ 9u45           Opening moment 
10u ‐ 10u45           Workshops 
10u45 ‐ 11u           Change‐over 
11u ‐ 11u45           Workshops 
11u45 ‐ 12u           Change‐over 
12u ‐ 13u30           Healthy lunch, douchen,... 
13u30 ‐ 14u15      Workshops 
14u15 ‐ 14u30      Change‐over 
14u30 ‐ 15u15      Workshops 
15u15 ‐ 15u30      Change‐over 
15u30 ‐ 16u           Koffie en thee, douchen,...  
16u ‐ 16u30           Inspiration speaker Dominique Monami 
16u30 ‐ 17u           Closing moment met receptie 

WORKSHOPS 

 Piste initiatie (actief) ‐ enkel in de voormiddag 
 Core training (actief) 
 Verantwoord en effectief trainen (passief) ‐ 

enkel in de voormiddag 
 Battle workout (actief) 
 Outdoor bootcamp (actief) 
 Mom in balance (actief) 
 Gebruik van de hartslagmeter om succesvol af te 

slanken (passief) ‐ enkel in de voormiddag 
 Basis fietsherstel (passief) ‐ enkel in de 

namiddag 
 Sportvoeding (passief) ‐ enkel in de namiddag 
 De loophouding (actief) ‐ enkel in de namiddag 
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Samenwerking met Vlaamse Jeugdherbergen 

Trek er voordelig op uit met je wielerclub
Ontdek de fietsvriendelijke hostels  
 

Ben je op zoek naar een toffe plaats om te trainen met 

je club, te verblijven tijdens een tornooi of gewoon er 

samen eens op uit trekken? Ga dan eens naar een 

hostel: voordelig, gezellig en comfortabel! Bovendien 

kun je nu profiteren van onze samenwerking met de 

Vlaamse Jeugdherbergen. Hun fietsvriendelijke hostels 

liggen vlakbij mooie fietsroutes en bieden voldoende 

ruimte om de fietsen te stallen. Iedere hostel heeft zijn 

eigen troeven, maar over het algemeen kun je rekenen 

op een leuke en losse sfeer, polyvalente zalen die gratis 

ter beschikking staan van groepen, een gratis 

ontbijtbuffet en comfortabele kamers. En dat tegen een 

voordelige prijs! 
 

Zoek een hostel op maat van jouw groep: 

www.jeugdherbergen.be 

 

Groepskorting voor leden Wielerbond 
Vlaanderen 
 

Is je club lid van Wielerbond Vlaanderen? Dan krijg je 5% 

korting op overnachtingen in de fietsvriendelijke 

jeugdherbergen. Koop je een groepslidkaart van de 

Vlaamse Jeugdherbergen (t.w.v. 22 euro) dan wordt dit 

15%!  

 

 

Voorwaarden: 

 Geldig in de volgende fietsvriendelijke 

jeugdherbergen: Bokrijk, Brugge, Dudzele, 

Laarne, Leuven, Maldegem, Mechelen, 

Oostduinkerke, Oostende, Ronse, Sankt‐Vith, 

Voeren, Westerlo en Zoersel. 

 Enkel geldig voor groepsreserveringen vanaf 15 

personen. 

 Bij minimum half pension groepsboeking 

overnacht de 16e persoon gratis. 

 Niet combineerbaar met andere kortingen. 

 Geldig voor verblijven tussen 19/1/2015 & 

31/12/2015. 
 

Hoe reserveren? 

Wil je meer info of wil je een verblijf reserveren? Stuur 

dan een mail naar groups@vjh.be. Vermeld bij je 

reservatie steeds dat je lid bent van Wielerbond 

Vlaanderen. 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voor de  fietsbeurs Velofollies  in Kortrijk was er dit  jaar

van 16  tot 18  januari weer een massale belangstelling.

Exact  34.889  bezoekers  bezochten  deze  9e  editie,  een

stijging met 5,63 % in vergelijking met vorig jaar.  

Velofollies vulde dit jaar ook voor het eerst volledig al de

hallen van KortrijkXpo, wat onderstreept hoe belangrijk

deze  fietsbeurs  is  geworden  voor  de  exposanten  en

dealers uit binnen en buitenland. Velofollies  is vandaag

ontegensprekelijk  dé  fietsbeurs  van  de  Benelux

geworden. 

Van  bij  het  prille  begin  neemt  ook  de  Wielerbond

Vlaanderen  deel  aan  deze  driedaagse  hoogmis  van  de

fiets. Van het promostandje  in 2007, verscholen achter

de BMX‐piste  in hal 4, tot de grote mooie professionele

stand 202 in hal 2 van vandaag. Ook de wielerbond heeft

meegeschreven aan de successtory van Velofollies. Jaar

na  jaar  is  de  WBV‐stand  gegroeid  als  de

ontmoetingsplaats  voor  heel  veel  leden  en  andere

belangstellenden.  Dit  jaar  werden  er  om  en  bij  de

tweehonderd verrichtingen gedaan via bankcontact voor

het betalen van nieuwe aansluitingen en het verlengen

van  vergunningen.  Een  forse  groei  in  vergelijking met

vorig jaar.  

De  nieuwe  leden  namen  op  de  beurs  hun  kaartje(s),

samen met  het  attest  voor  de mutualiteit,  direct mee 

naar  huis.  Dit  werd  enorm  naar  waarde  geschat.  Het 

januarinummer  van  het magazine  Cycling.be  kregen  ze

er  bovenop.  Tevreden  “klanten”  en  uitstekende

dienstverlening, de sterkte van Wielerbond Vlaanderen.

Tijdens  Velofollies  werd  ook  de  splinternieuwe  Fiets

Wijs!‐ campagne met groot vertoon boven de doopvont 

gehouden. Minister‐president Geert Bourgeois kreeg de 

eerste  Fiets Wijs!‐tattoo.  In  de  stand  van Wielerbond 

Vlaanderen  werden  bedrijfsleiders  en  andere

verantwoordelijken  ontvangen  in  de Bike  your Bisiness

corner.  Velofollies,  de  plaats  waar  de  toekomst  vorm 

krijgt. 

Volgend  jaar  is Wielerbond  Vlaanderen  van  15  tot  17

januari weer  aanwezig  op  Velofollies. Wij  nodigen  dan

graag onze  leden uit op ook “onze”  jubileumeditie. Het

wordt feest vieren in de KortrijkXpo. 

 

 
 
 

Wielerbond Vlaanderen op Velofollies
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De beurs voor jouw sportieve 

tweedehandsfiets! 

Anno 2014 bloeit de tweedehands markt meer dan ooit 

tevoren.  

Langs de ene kant wordt sneller en talrijker dan ooit 

tweedehands materiaal gegenereerd door een sterk 

toegenomen materiële behoefte in combinatie met een 

snel wisselend aankoopgedrag. Zo ontstaat er een groot 

potentieel aan een parallel tweedehands circuit. Zeker 

op fietsen is deze vaststelling van toepassing. Sportief 

fietsen is ‘booming business’, sterk onderhevig aan 

evoluties qua stijl en techniek, alsook aan bovenstaande 

trends. Doorheen een fietscarrière wordt dan ook 

frequent van fiets gewisseld, wat zowel een vraag als 

aanbod creëert. 

Ongetwijfeld spelen de talrijke internetfora een hoofdrol 

in het exploderen van de tweedehands markt. Deze 

bieden namelijk een extreem laagdrempelig medium 

voor verkopers en laten potentiële kopers toe om te 

vergelijken, budget en behoeftes af te toetsen aan de 

markt. Troeven zijn hierbij: 

‐ snel opzoeken 

‐ gemakkelijk vergelijken 

‐ groot geografisch bereik (Vlaanderen – België)  

‐ a.d.h.v. beeldmateriaal inschatting mogelijk over 

esthetiek en kwaliteit 

Fietsbeurs Vlaanderen – editie sport
Maar leidt dit ook steeds tot een aan‐ of verkoop? 

Welke obstakels staan een internet tweedehands 

aankoop in de weg? 

‐ spreiding van mogelijke koopjes 

‐ beperking van foto’s ivm inschatting van de staat van 

het materiaal 

‐ zoeken op het web is zeer tijdrovend 

‐ uitstellen van aankoop (hopen op nog betere occasie), 

er is geen ‘moment’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep 

De sportieve fietser die: 

‐ wil kennismaken met een discipline (beginner, een 

MTB‐er die op de weg wil fietsen) 

‐ wil upgraden qua uitrusting 

‐ budget afweegt t.o.v. wat je er maximaal kan voor 

krijgen 

‐ van een miskoop van af wil  

‐ een discipline vaarwel zegt en al zijn materiaal 

verkoopt 

Maar zeker ook de fietshandelaar met een stock aan 

tweedehands sportieve fietsen of overjaarse modellen. 

De fietsbeurs wil inpikken op de gigantische 

tweedehands markt door een forum aan te bieden 

om real life fietsen te kopen en verkopen. De beurs 

wil de sterktes van het online kopen en verkopen 

gebruiken en dit als kanaal gebruiken in functie van 

bekendmaking. 

De fietsbeurs wil echter een meerwaarde toevoegen 

door rechtstreeks contact tussen koper en verkoper 

/ product mogelijk te maken zonder geografisch 

issue door het samenbrengen van de aanbieders. 

Hiermee vult de fietsbeurs een hiaat in de bestaande 
markt en kan dit nieuwe forum ook ruimer opgevat 

worden (promo omtrent kleding, accessoires,  
fietsbier, sportvoeding, testparcours, pimp my retro 

bike,…). 
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Voorstelling campagnefilmpje Fiets Wijs!

Fiets Wijs!, de sensibiliseringscampagne die streeft naar 

veilig, hoffelijk en milieuvriendelijk gedrag bij 

fietsers/wielertoeristen, organiseerde een pers‐ en 

publieksmoment op de populaire fietsbeurs Velofollies. 

In aanwezigheid van Vlaams minister‐president Geert 

Bourgeois lanceerde Fiets Wijs! er onder meer zijn 

campagnefilmpje. 

Dit campagnefilmpje wil de actieve fietsers oproepen 

om op een verstandige manier te participeren in het 

(fiets)verkeer. Voor het stemmetje van de (tot inkeer 

komende) 'wielerterrorist’ tekende acteur Jan Matthys, 

beter gekend als de ‘Homo Turisticus’ (voor één keer dus 

de in zichzelf reflecterende 'homo terroristicus’) van 

televisiezender Vier. 

Om onze campagneboodschap kernachtig uit te dragen, 

hopen we dat dit filmpje een zo hoog mogelijke 

verspreidingsgraad kent. Het filmpje vindt u terug via 

volgende weblink: http://www.fietswijs.be/laatste‐

nieuws/detail/deel‐ons‐campagnefilmpje. Deel het dus 

via uw media! U kan, indien gewenst, het 

campagnefilmpje ook in hogere resolutie opvragen bij 

ons. 

Andere aandachtspunten tijdens de persconferentie 

waren de organisatie van de eerste Fiets Wijs! Classic, 

een toertocht voor wielertoeristen en mountainbikers 

op paasmaandag 25 mei 2015 en de tattoowedstrijd (in 

bijlage foto met Geert Bourgeois en zijn tijdelijke Fiets 

Wijs!‐tattoo) die op tal van grote wielertoertochten (o.a. 

Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen) zal lopen. 

Enkele foto's van de pers‐ en publieksvoorstelling van 

Fiets Wijs! kan je hiernaast terugvinden (copyright: Ruth 

Wytinck). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Noteer 15 maart alvast in jullie agenda!  
 
Want  dan  gaan we  samen  de  piste  in  ten  voordele  van 
vzw  Touché.  Het  Vlaams  Wielercentrum  Eddy  Merckx 
wordt de thuisbasis van koers, kermis en klinkende glazen. 
 
Wil u net zoals ons mensen helpen die hun agressie niet 
onder  controle  hebben?  Dan  hebben  wij  iets 
gemeenschappelijk!  
Als vzw zijn wij al meerdere jaren actief om deze mensen 
te  helpen  de  destructieve  spiralen  van  agressie  te 
doorbreken. 
 
En  we  doen  zelf  nog  meer!  We  maken  het  thema 
“agressie”  bespreekbaar.  Want  we  kennen  allemaal 
gevoelens  van  frustratie en  agressie.  En  vaak  vinden we 
zelf ook creatieve manieren om hiermee om te gaan. 
 
Nog even over koers, kermis en klinkende glazen. Het wordt een spektakel!  
Alle activiteiten draaien rond “constructief omgaan met agressie”. Onze creatieve geesten zijn verenigd in 
een groot team dat hieraan werkt, aangestuurd door een groep studenten van de Arteveldehogeschool. 
 
‘De Piste In’ gaat door op 15 maart 2015 in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx aan de Blaarmeersen 
in Gent. 
 
Wij willen jullie uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. U betaalt 12,5 euro voor een uur piste‐ervaring. De 
opbrengsten van het evenement gaan integraal naar de vzw.  
 
Inschrijven kan vanaf februari via de website www.DePisteIn.be . Houd de beschikbare plaatsen in het oog. 
Op is op!  
 
 
 
Contactinfo: 
Erwin Mortier 
vzw touché, Eedverbondkaai 285, 9000 Gent 
www.vzwtouche.be 
info@vzwtouche.be 
+32 477 96 80 09 
Facebook‐evenement: De Piste In 
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De Piste In 



  

                  

 

Maak jouw gemeente, sportclub of 
sportevenement ECOSPORTIEF! 

 

                          Stel je kandidaat als piloot! 

Met het project Ecosportief, sporten doe je spoorloos! (2014-2015) gaat de lokale sport in 
Vlaanderen voor duurzaamheid. Samen met de belangrijkste organisaties uit de sport en met steun 
van de Vlaamse overheid bieden Ecolife, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid 
(ISB vzw) en BOS+bde lokale sportsector diverse instrumenten op maat om duurzaamheid en 
milieuzorg heel concreet toe te passen. Kortom, Sporten doe je spoorloos! 

Welke lokale sportdienst, organisator van sportevenementen en sportkampen of sportclub wil zijn 
sporen op milieu en omgeving verminderen? Wil je het energie- en waterverbruik in de sporthal 
onder de loep nemen, verantwoord sporten in natuurgebieden of meer leren over duurzaam beheer 
van de sportaccommodatie? Denk je al langer aan duurzaam aankopen, een mobiliteitsplan of 
duurzame sportfaciliteiten in je gemeente?  
Wil je een campagne ‘Sporten doe je spoorloos!’ opzetten of Ecosportiviteit tot het DNA van je 
organisatie maken? En wil je niet alleen aan de slag? Dan is dit je kans - doe mee als piloot! 
 
Meedoen als piloot: ga na met welk(e) instrument(en) je aan de slag wil (zie ommezijde). Je vindt ze 
binnenkort ook allemaal op www.ecosportief.be. Deelname is gratis, we vragen je wel vooraf aan te 
melden bij Lien Van Belle, lien.vanbelle@isbvzw.be - tel: 03 780 9100 of bij Ans Rossy, 
ans.rossy@ecolife.be - tel: 016 22 21 03 
 
Wat wordt verwacht van de deelnemende organisatie? 

 Gemotiveerd zijn om aan duurzaamheid te werken en daarvoor tijd vrij te maken 
 Het gekozen instrument toepassen in je organisatie binnen de overeengekomen timing 
 Leerervaringen en resultaten te delen in het kader van het project Ecosportief 
 

Gratis ondersteuning door de partners: ISB, Ecolife en BOS+ 
 Korte intake om samen te bepalen welk(e) instrument(en) je organisatie gaat toepassen 
 Toelichting bij het gebruik van het instrument en de te verwachten resultaten 
 Tussentijds advies bij vragen en opvolging 

Wat levert het op? 
 Meer praktische ervaring met en draagvlak voor duurzaamheid in je organisatie 
 Beter zicht op de milieu-impacten van je organisatie en deze concreet verminderen 
 Zichtbaarheid van de inspanningen van je organisatie, o.a. op het webplatform 

www.ecosportief.be  



  

 

                   

 ECOSPORTIEF UITGELICHT 

 
 
 
Waarom Ecosportief? 
Met sporten en bewegen blijf je gezond en voel je je beter. Sport laat echter ook sporen na op het 
milieu en de omgeving. Denk maar aan het energie- en waterverbruik in sportaccommodaties, CO2 
emissies door elektriciteit en mobiliteit of de ecologische voetafdruk van sportevenementen. Of nog, 
lawaai, lichtoverlast en vervuiling van water, lucht en bodem, o.a. door pesticiden bij terreinbeheer. 
Tevens is het duurzaam gebruik van de beperkte (groene!) ruimte een uitdaging. Ook de Vlaamse 
sportwereld raakt doordrongen van de urgenties rond klimaatverandering. Elke sportdienst, 
sportclub en sporter kan zijn of haar ecologische voetafdruk verkleinen en positief bijdragen aan het 
milieu. Zodat ook morgen gezond sporten nog mogelijk is. Kortom, sporten doe je spoorloos! 
 
Welke instrumenten kun je toepassen? 
Samen met diverse Vlaamse actoren uit de sport-, milieu- en natuurwereld is een aantal 
instrumenten gemaakt, die je GRATIS kan toepassen. Dankzij een mix van instrumenten kunnen de 
diverse sportactoren op maat van hun eigen organisatie met ecosportiviteit aan de slag.  
  

DIMENSIE INSTRUMENT WAT IS HET VOOR WIE 
Monitoren 

 
Groeneventscan Praktische checklist: organiseer sport-

evenementen duurzaam 
sporteventorganisatoren,  
gemeenten, sportclubs 

Meten 
 

Infrastructuurscan Praktische scan: bepaal de ecologische 
voetafdruk van de sporthal 

gemeenten, 
accommodatiebeheerders 

Managen  4 Themafiches        
1 Handleiding 

Themafiches: werk aan:  
- mobiliteitsplan,  
- afval sorteren en verminderen, 
- energieverbruik, 
- duurzame sportkampen.  

Handleiding: voor pesticidenvrij beheer 
bij sportterreinen 

gemeenten 

Managen 
Sensibiliseren 

 

De Ecosportieve 
sportclub 

Brochure: maak duurzaamheid aan de 
hand van thema’s en processtappen tot 
DNA van de sportclub 

sportclubs, 
sportfederaties, 
gemeenten 

Engagement 
creëren  

Charter 
Ecosportief 

Engagement voor Ecosportiviteit 
opnemen 

gemeenten, 
sportclubs/federaties 

Kennisopbouw Vormingsmodule Leren over het duurzaam beheer van 
sportaccommodaties 

zaalwachters en 
sporthalbeheerders 

 
Hoelang lopen de pilootprojecten?   
Van november 2014 tot oktober 2015. 



 
 
 
 
 
 
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 




