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RECREA NIEUWSBRIEF
Wielerbond Vlaanderen, Zuiderlaan 8, 9000 Gent

Nieuw adres!
De administratieve dienst en zetel van Wielerbond
Vlaanderen is op 24 juli verhuisd van Brussel naar
het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent.
Noteer alvast ons nieuw adres:
Wielerbond Vlaanderen vzw,
Zuiderlaan 8,
9000 Gent.
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Het algemeen telefoonnummer is 09/3219020.

Mutualiteitsattest zelf downloaden
Voortaan kan je als recreant zelf jouw
mutualiteitsattest downloaden via de login op de
recrea‐website van Wielerbond Vlaanderen.
Het volstaat om naar www.deechtewielerbond.be.
te surfen en te klikken op “inloggen” op de rode balk
bovenaan het scherm. Hier volg je de instructies door
jouw 13‐cijferige code (te vinden op de lidkaart) in te
geven. Vervolgens krijg je jouw gepersonaliseerde
scherm (zoals je hieronder kan zien op de afbeelding).

Nu zie je rechts een rood kader waar je jouw
gepersonaliseerd mutualiteitsattest kan downloaden als
PDF. Indien jouw e‐mailadres gekend is bij Wielerbond
Vlaanderen, krijg je ook de mogelijkheid aangeboden
om het attest naar jouw e‐mailadres te laten versturen.
Door deze verandering zal de clubcontactpersoon de
attesten van zijn clubleden niet meer ontvangen.
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Promotievergunning 2013-2014!
September is bij Wielerbond Vlaanderen de
promotiemaand bij uitstek. Reeds vanaf 15 augustus
werd het aanvragen van de promotievergunning voor
recreanten online gezet en kunnen de nieuwe leden
met ingang van 1 september genieten van een
promotievergunning van 16 maanden voor de prijs
van een jaarvergunning!
Deze vergunning is inderdaad geldig van 1 september
2013 tot 31 december 2014! De kostprijs van de
“individuele” vergunning bedraagt 28 euro. Voor 5
euro meer, of 33 euro, is het ganse gezin mee
verzekerd tijdens het fietsen en kan het genieten van
de voordelen verbonden aan het lidmaatschap bij
Wielerbond Vlaanderen.

Voeg daarbij de gedeeltelijke of zelfs volledige
terugbetaling van de vergunning door de mutualiteiten
en niets weerhoudt de niet‐vergunninghouders nog
om lid te worden bij Wielerbond Vlaanderen.
De promotievergunning aanvragen kan op de nieuwe
WBV‐website www.deechtewielerbond.be. Klik dan
rechts op de afbeelding van de promotievergunning bij
“4 maanden gratis lidmaatschap”. Nu kom je terecht
op het invulscherm. Binnen enkele minuten is de klus
geklaard.
Bovendien bieden we onze nieuwe recreatieve leden
een korting van 25% aan bij AS Adventure! Deze
korting is geldig bij aankoop van fietskleding en –
accessoires in alle shops (inclusief de webshop) tot en
met 31 maart 2014.
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Dit jaarlijks weerkerend nationaal wielerfeest van
de KBWB zal dit jaar in Antwerpen plaatsvinden, in
het kader van “Antwerpen Sporthoofdstad van
Europa 2013”. Met vertrek en aankomst in Park
Spoor Noord, Hardenvoort te Antwerpen.
De Belgian Cycling Happening wil iedereen van een
mooie Antwerpse wielerdag laten genieten. Er zijn
tochten vanaf 30 km voor de familie tot en met
110 km voor de geoefende wielertoerist, via het
Havengebied naar de mooie Polderdorpen ten
noorden van Antwerpen. Via de Kalmthoutse
Heide wordt opnieuw koers gezet richting Park
Spoor Noord.
Voor de avontuurlijke fietsers zijn er
veldtoertochten vertrekkende langs de
Scheldeoever en verder door het havengebied
langs diverse paden en holle wegen. Een unieke
kans om het Antwerpse poldergebied en de
diverse gemeentes te ontdekken.

Inschrijving:
 met verzekering en
bevoorrading (drank en fruit)
op de controleposten onderweg
 leden WBV/FCWB € 5 p.p.
niet leden dagvergunning € 7
p.p.
 BBQ bij aankomst (op voorhand
te reserveren via inschrijving),
bbq (3stuks) + aardappelsla,
groentjes en sausjes € 12 p.p.

1 september 2013

I.s.m.

In het kader van het PALM HOPFEEST organiseert Brouwerij PALM
in samenwerking met De Sprinters Malderen en Wielerbond Vlaanderen
enkele mooie fietstochten. Een lange rit doorheen onze prachtige streek of
een korte familierit, voor elk wat wils!

PALM Hop Select-fietstochten
• 28 km - Familietoer
• 60 km - Recreatief
• 100 km - Gevorderen (opgelet!: inschrijven tot 9u30)
• Inschrijven vanaf 7u tot 10u

Gratis drankbon bij inschrijving + 1 bevoorrading

• Waar?: D’Oude Bottelarij, Brouwerij PALM,
Steenhuffel (recht tegenover de kerk).
Datzelfde weekend staan er nog andere festiviteiten gepland in Londerzeel: check www.palmhopslect.be voor het volledige programma!
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. • Alcohol onder de 16, natuurlijk niet.
V.U./ Kristel Geerts, Steenhuffeldorp 3, 1840 STEENHUFFEL - Niet op de openbare weg gooien aub.
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Terugblik op BCCH en BVTTH
Met respectievelijk 245 en 272 deelnemers hebben
de nationale happenings in het kader van de
Belgische
kampioenschappen,
de
Belgian
Championship Cycling Happening en de Belgian VTT
Happening, gegeven wat er kon worden van
verwacht. In La Roche waren het op zaterdag 22 juni
vooral de Vlaamse wielertoeristen die aan de
inschrijvingstafel voorbij kwamen om de hellingen op
en rond het loodzware parcours van het BK te
trotseren.
KBWB en WBV voorzitters Tom Van Damme en Jules
Vandergunst waren opvallende deelnemers. Of ze ook
het controleblad voor het nationaal classic
laureaatschap lieten afstempelen is ons niet bekend.
Wie in La Roche zijn vergunning niet liet scannen mag
dit laureaatschap vergeten dit jaar.

WTC Heirnis Gent was daarvan met acht deelnemers
de best vertegenwoordigde club. Wij kunnen al
voorspellen wie de nationale VTT trofee in 2013 zal in
de wacht slepen. Wie mountainbike zegt kwam in de
omgeving van het Centre de Cyclisme Jean‐Luc
Vandenbroucke ruimschoots aan zijn trekken. Voor
velen was het parcours op het randje af, een
spectaculaire ervaring rijker.
Volgend jaar kan weer iedereen, zowel cyclo’s als
mtb’ers, proeven van de prachtige omgeving van Les
Lacs de l’Eau d’Heure. Op 19, 20 en 21 september
2014 is Jean‐Luc Vandenbroucke daar de gastheer
voor de Belgian Cycling Happening.
De Belgian Championship Cycling Happening 2014
gaat volgend jaar door in Wielsbeke (W.Vl.) op
zaterdag 29 juni.

Aan de oevers van Les Lacs de l’Eau d’Heure, in de
omgeving van Boussu‐lez‐Walcourt in het puntje van
Henegouwen, werden er op zaterdag 20 juli slechts 35
Vlaamse mountainbikers gescand.

WTC Heirnis Gent gaf kleur aan de BVTTH.
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Het gordelfestival

Op vrijdag 30 augustus en op zondag 1 september
wordt in de Groene Rand rond Brussel het
Gordelfestival georganiseerd.
Het Gordelfestival bouwt verder op de sterke punten
van zijn voorganger De Gordel, maar er is meer. De
hele regio van de Groene Gordel rond Brussel komt
aan bod en het evenement wordt gespreid over twee
dagen. Op vrijdag 30 augustus opent een feestelijk
concert het Gordelfestival in het Provinciedomein
Huizingen met optredens van Senne Guns, Walrus, Axl
Peleman en de Nieuwe Snaar.

Ladies Fun Ride Gent
Door de datumwijziging van de Belgian Cycling
Happening in Antwerpen werd de Ladies Fun Ride in
Gent verplaatst van zondag 15 september naar zondag
22 september.
Deluxe of gewoon inschrijven kan nog tot en met
woensdag 18 september. Op de dag zelf kan er ook
nog ter plaatse worden ingeschreven (niet Deluxe)
tussen 8u en 11u30 aan het Vlaams Wielercentrum
Eddy Merckx in Gent.
Wie reeds is ingeschreven en betaald heeft maar er
niet kan bij zijn op 22 september kan uitschrijven door
een mailtje te sturen naar sare@sporteva.be.
Vervolgens zal het inschrijvingsgeld terugbetaald
worden.

Op zondag 1 september zijn er de traditionele wandel‐
en fietstochten, met inbegrip van de 115 km lange
Omloop Rond Brussel. De plaatselijke parcours
vertrekken vanuit de twee trefpunten, het
Provinciedomein Huizingen en het Bloso‐centrum
Hofstade. In de focusgemeente Pepingen zijn
mountainbikeroutes voorzien.
De coördinatie van het Gordelfestival is toevertrouwd
aan vzw 'de Rand', die het Nederlandstalig karakter van
de Vlaamse Rand rond Brussel ondersteunt in opdracht
van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams‐
Brabant.
Bloso brengt zijn Gordelexpertise van 32 jaar mee naar
het Gordelfestival en staat in voor de coördinatie van
niet alleen de fiets‐ en wandeltochten, maar ook voor
het
sportprogramma
dat
in
het
trefpunt
Provinciedomein Huizingen en in het trefpunt Bloso‐
centrum Hofstade op zondag 1 september wordt
aangeboden.

Boterronde J-M Pfaff Classic
gaat niet door
Door omstandigheden gaat op zaterdag 7 september de
Boterronde J‐M Pfaff Classic niet door.
Deze organisatie wordt dan ook geschrapt van de
kalender en kan derhalve niet meer in aanmerking
komen voor het nationaal classic laureaatschap van de
KBWB.
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De Hannibal Mountain Challenge

Steun kindergeluk door aankoop van een Hannibal
Mountain Challenge Outfit!
Deze outfit van het label 'VERMARC' is gemaakt uit de
beste kwaliteit op de markt 'PRO RACING RESEARCH'.

4 atleten gaan gedurende 2 weken de ultieme
uitdaging aan om de Alpen te doorkruisen en geld in
te zamelen voor Kindergeluk! De atleten zijn:
amateurwielrenners Jonas Ovaere en Jeffry de Groote
en triatletes Tine Deckers en Karolien Geerts.
De Koninklijke Vereniging Kindergeluk wil kinderen die
het wat moeilijker hebben in onze maatschappij
nieuwe kansen geven of alvast ‘een beetje’ geluk
brengen.
Hun aandacht gaat vooral uit naar diegenen die
kampen met problemen of beperkingen omwille van
sociale omstandigheden, gezondheids‐ en/of
leerproblemen.
Deze ultieme uitdaging is de Hannibal Mountain
Challenge, een 14 dagen durende fietstocht van
Wenen naar Monte Carlo door de 8 Alpenstaten.
Tijdens deze tocht van 2.139 Kilometer zullen onze
uitdagers 44.175 Hoogtemeters en 23
gerenommeerde cols moeten overwinnen. Zij vatten
hun tocht aan op zondag 25/08 en komen aan op
zaterdag 7/09/2013.
Steun Kindergeluk door een gift en doneer via onze
website!
Maak tegelijkertijd kans op het winnen van één van
onze schitterende prijzen!

Alle verdere info kan je vinden op:
www.hannibalmoutainchallenge.eu.
Je kan hen ook volgen op Facebook:

www.facebook.com/hannibalmountainchallenge
Aarzel niet om contact op te nemen met de organisatie,
One4Seven BVBA
Heihoefseweg 7
2650 Edegem
Antwerpen
België
Mob.: +32 475 47 73 48
rudi.vandenput@one4seven.eu

Kan jij de beste
renners verslaan?
Jaarlijks trekken duizenden Een chip huur je in het Centrum Ronde van
fietsers de Vlaamse Arden- Vlaanderen (CRVV) in Oudenaarde, of in
nen in. Terecht, want het is een ander verdeelcentrum. Dit duurt niet
het landschap van de Ron- langer dan 5 minuten. Ook je profiel aanmaken kan je ter plaatse doen. Dit gaat het
de, waar met ontzag wordt makkelijkst door in te loggen via Facebook.
opgekeken naar heuvels als Eén klik volstaat. Geen Facebook? Geen
de Paterberg, de Oude Kwa- nood. Ook zonder Facebook kan je jezelf reremont, de Kruisberg en gistreren. Dit duurt nauwelijks langer.
de Koppenberg. Het is het En dan ga je fietsen, maar
uitgelezen parcours om je hoe geraak je tot bij de
krachten te meten met die tijdsmeting?
van de profs, want wie van
Vanuit het CRVV in Oudenaarde vertrekken
fietsen houdt, wil graag aan drie ‘Ronde van Vlaanderen’ fietslussen
den lijve ondervinden wat doorheen de Vlaamse Ardennen, waarvan
het betekent om een Vlaam- er een (de blauwe lus) zowel de Koppenberg
als de Kruisberg op haar parcours heeft. Zose klassieker te rijden.
Wie zijn krachten écht wil meten én vergelijken, kan vanaf nu op de Koppenberg
en de Kruisberg zijn klimtijd digitaal laten
registreren, een primeur in ons land! Dit
systeem werkt op basis van draadloze chipherkenning bij passage over een start- en
eindstrook op de weg. Vandaag zijn er twee
passages in werking. Binnenkort komen
daar de Muur van Geraardsbergen en de
Paddestraat in Zottegem bij.

Wat moet je doen?
-		Je huurt (of koopt) een chip
-		Je maakt een gebruikersprofiel aan op
www.beleefjeeigenronde.be
-		Je bevestigt de chip met velcro rond je
pols of aan het kader van je fiets
-		… en verder niets

WIN

dra je daar met die chip aan de startstrook
van de passage met tijdsmeting voorbij
rijdt, wordt je tijd automatisch gemeten
en onmiddellijk ook gepubliceerd in een
klassement op www.beleefjeeigenronde.be
wanneer je even later aan de eindstrook
passeert. Zowel jij als alle andere gebruikers zien je tijd meteen online verschijnen.
Wanneer je dat wil, kan je die tijd ook onmiddellijk delen via Facebook of Twitter.
Goede tijden maken kans op trofeeën. Het
systeem bestond al in Nederland, op het
parcours van de Amstel Gold Race. Ook
daar kan je je chip gebruiken.
Het systeem is niet alleen leuk om je eigen
prestaties te meten, maar vooral ook om
ze te vergelijken met die van anderen. Niet
alleen met je vrienden uit je ploeg, maar
ook met professionele renners, die je binnenkort ongetwijfeld ook in de ranglijst zal
aantreffen.

Benieuwd om de digitale
tijdsregistratie uit te proberen?
Huur een chip op de volgende adressen:
• CRVV, Markt 43, 9700 Oudenaarde
• The Outsider - Donkstraat 50,
9700 Oudenaarde
• De Gavers - Onkerzelestraat 280,
9500 Geraardsbergen
• De Permanensje - Dienst Toerisme,
Markt, 9500 Geraardsbergen
• Dienst voor toerisme Ronse De Biesestraat 2, 9600 Ronse
• Sportcentrum Bevegemse Vijvers Bevegemse Vijvers 1, Zottegem

Huurprijs
• €3 voor 1 dag
• €5 voor een weekend
• €10 voor een week

Wij hopen jullie tijd binnenkort
in de ranglijst te zien en wensen
jullie veel fietsplezier toe in de
Vlaamse Ardennen. Dit initiatief
gaat uit van Toerisme Oost-Vlaanderen dat ter ere van 100 jaar
Ronde van Vlaanderen met financiering van Toerisme Vlaanderen
het project ‘Beleef je eigen Ronde’
heeft opgestart. Ook de Ronde
van Vlaanderen Fietsroutekaart,
de Rondevoordeelpas en een themabrochure met vijf recreatieve
fietstochten maken deel uit van dit
project. Geniet van de Vlaamse Ardennen, beleef je eigen Ronde en
deel ze met je vrienden.

Wielerbond Vlaanderen mag 10 lezers plezieren met een verhuurbeurt van een tijdmetingchip en een gratis Ronde van Vlaanderen
Fietsroutekaart. Wil je kans maken op deze prijs, stuur dan een mailtje naar david.de.backer@wielerbondvlaanderen.be met daarin
het antwoord op de vraag: Wie won in 2013 de Ronde van Vlaanderen voor profs? Deelnemen kan tot 31 augustus. De winnaars
worden begin september per mail verwittigd.
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Zijn gebruikers van een E-bike gedekt onder
de WBV-polis?
De E‐Bike is niet meer weg te denken uit het
straatbeeld. Als middel om op een milieuvriendelijke
wijze boodschappen te doen en te ontspannen, maar
de laatste maanden ook meer en meer
als fiets om deel te nemen aan de recreatietochten bij
de Wielerbond Vlaanderen. Daarbij rees
de vraag of een E‐Bike als rijwiel kon worden
beschouwd in het kader van de verzekering verbonden
aan onze vergunning. Wij gingen aankloppen bij onze
verzekeringsmakelaar Concordia.
Hieronder het antwoord op onze vraag.
De wet voorziet dat een E‐Bike als gewone fiets wordt
beschouwd voor zover het continu vermogen maximaal
0,25 kw bedraagt en de aandrijfkracht geleidelijk
vermindert en tenslotte onderbroken wordt zodra de
fiets een snelheid van 25 km/uur bereikt. Enkel in dat
geval behoudt de fiets de classificatie van een “rijwiel”.
Indien hoger (zonder trappen) wordt dit een bromfiets
klasse A (zonder rijbewijs evenwel) of zelfs klasse B
indien max. cilinderinhoud 50 cc en een elektrische
motor met maximum snelheid van 45km/uur (rijbewijs
vereist). Voor beide bromfietsen is ook een helm
verplicht. Enkel voor een E‐bike die effectief als rijwiel
wordt beschouwd kan onder de polis WBV dekking
verleend worden (par. 1).

De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een
nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW,
waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en
tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een
snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de
bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in
de classificatie als rijwiel.


een bromfiets klasse A in de zin van art. 2.17 van de
wegcode. “Elk twee‐ of driewielig voertuig uitgerust
met een motor met inwendige verbranding waarvan
de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3 bedraagt, of met
een elektrische motor en dat naar bouw en
motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller
kan rijden dan 25 km per uur.” Aangezien de E‐bike
kan voortbewegen zonder gebruik te maken van
pedalen, moet dit type van voertuig als een bromfiets
klasse A beschouwd worden.

Een elektrische fiets die met een hogere snelheid dan 25
km/h zou rijden zonder te trappen zou zelfs niet meer als
een bromfiets klasse A beschouwd worden, maar wel als
bromfiets klasse B (art. 2.17, 2).

Quid van de verzekering?
Conform artikel 2 van de wet van 21 november 1989[2]
worden “Tot het verkeer op de openbare weg en op
terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts
Hieronder kan je de officiële toelichting van op de
voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er
website van de federale politie terugvinden.
te komen, worden motorrijtuigen alleen toegelaten indien
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij
aanleiding kunnen geven, gedekt is door een
E‐Bike
verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze
Hoe kan men een E‐Bike kwalificeren?
De E‐Bike is een elektrische fiets dat kan voortbewegen wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst”.
Wordt onder motorrijtuigen verstaan: de rij‐ of voertuigen,
zelfs zonder te trappen. De snelheid is gecontroleerd
bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een
door de fietser zelf die een knop of gashendel bedient.
mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan
Quid de wetgeving die van toepassing is op elektrische spoorstaven te zijn gebonden; al wat aan het rij‐ of voertuig
is gekoppeld, wordt als een deel daarvan aangemerkt.
fietsen?
Bij gevolg is de verzekering verplicht om een E‐Bike te
De E‐Bike mag niet als een gewone fiets beschouwd
worden omdat hij kan voortbewegen zonder te moeten gebruiken.
Daarbij is het dragen van een helm ook verplicht (art. 36
trappen.
van de wegcode).
De vraag is dus of de elektrische fiets beschouwd is als:
 een rijwiel in de zin van art. 2.15.1 van de
wegcode[1]. "Rijwiel", elk voertuig met twee of meer
wielen, dat wordt voortbewogen door middel van
pedalen of van handgrepen door één of meer van de
gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals
een fiets, een driewieler of een vierwieler.

[1] Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer (B S. 9 december 1975).
[2] Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen(B.S 8 december
1989)

Partners Wielerbond Vlaanderen

Volg Wielerbond Vlaanderen - recreatie op Facebook

Tarieven advertenties recreatieve nieuwsbrief

Wil jij met jouw bedrijf of toertocht promotie maken bij alle recreatieve leden van Wielerbond Vlaanderen? Het kàn!
Met onze nieuwsbrief beschikken we nu over een instrument dat onze 19.000 recreatieve leden bereikt. Dit is dan
ook een ideale gelegenheid om jouw recreatieve tocht of jouw bedrijf in de kijker te plaatsen. Hieronder vind je de
tarieven om iets te publiceren in onze nieuwsbrief. Een exclusieve nieuwsbrief met enkel jouw promotie kost 10.000
euro. Als je op een andere manier wil sponsoren of promotie maken kan je altijd contact opnemen met Wielerbond
Vlaanderen. Het is natuurlijk ook mogelijk om in onze competitieve nieuwsbrief of in allebei onze nieuwsbrieven
promotie te maken.

Info en reservaties:
Mathieu Bruyneel
Sporttechnisch coördinator recrea
Zuiderlaan 8
9000 Gent
Tel 09/321.90.24
mathieu.bruyneel@wielerbondvlaanderen.be
www.wielerbondvlaanderen.be

