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Esso Best of Belgium Cycle Tour 2020 - Reglement 
 

De Esso Best of Belgium Cycle Tour is een fietsinitiatief georganiseerd door Cycling Vlaanderen en 

Belgian Cycling. Het initiatief wordt ondersteund door Esso.  

De Esso Best of Belgium Cycle Tour is een competitie voor recreatieve fietsers en clubs die 

aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen. Het doel van de competitie is om zo veel mogelijk punten te 

verzamelen door fietstochten te rijden die geregistreerd zijn in de Cycling Vlaanderen fietskalender 

van 2020.  Deze kalender loopt van 01/01/2020 t.e.m. 31/12/2020.   

In de kalender op de website van Cycling Vlaanderen kun je voor elke tocht het aantal te behalen 

punten terugvinden. https://cycling.vlaanderen/recreatie/kalender  

De deelnemers aan de fietstochten gaan akkoord met dit reglement door hun deelname aan de 

fietstochten. 

Geannuleerde ritten geven geen punten.  

Het verzamelen van punten gebeurt volledig automatisch door het scannen van je Cycling 

Vlaanderen-lidkaart bij de start van een toertocht. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de 

registratie tijdens een toertocht via het scannen van de lidkaart. 

De rangschikking wordt door Cycling Vlaanderen opgemaakt aan de hand van de aangeleverde 

gegevens van de organisatoren. 

Cycling Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor onvolledige gegevens en heeft geen verplichting 

deze op verzoek van een individu of club aan te vullen. 

De toertochten worden onderverdeeld in drie types van tochten met volgende puntenverdeling: 

• Je verdient 1 punt bij deelname aan een “Standaard tocht”  

• Je verdient 3 punten bij deelname aan een “Classics tocht”  

• Je verdient 5 punten bij deelname aan de “Cycling Vlaanderen Classics” en de zaterdag en 

zondag van de “Belgian Cycling Happening”  

Individueel kun je per dag slechts voor één tocht punten verzamelen.  

Als individu kun je pas in aanmerking komen voor de prijzen na deelname aan 10 willekeurige 

toertochten.  

Naast een individuele competitie wordt er ook een competitie voor Cycling Vlaanderen-

geregistreerde clubs georganiseerd. Een fietsclub kan punten verzamelen volgens dezelfde 

puntenverdeling voor de drie types van toertochten. De club komt pas in aanmerking voor de prijzen 

als ze aan minstens 10 willekeurige tochten heeft deelgenomen waar punten te verdienen waren.  
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Om zowel kleine als grote clubs de kans te geven mee te dingen naar de hoofdprijzen wordt er per 

type van toertochten (Standaard tocht, Classicstocht en Belgian Cycling Happening) een minimum (5) 

en maximum (15) aantal clubleden vooropgesteld die punten verzamelen voor hun club. Het is 

mogelijk dat een club tijdens één dag op meer dan één toertocht punten verzamelt. We illustreren 

dit aan de hand van volgende voorbeelden:  

 

Voorbeeld 1  

Een club is aanwezig met volgende deelnemers op 3 verschillende toertochten op dezelfde dag:  

• Toertocht A (standaard toertocht): 4 deelnemers 

• Toertocht B (standaard toertocht): 4 deelnemers  

• Toertocht C (classic toertocht): 4 deelnemers  

Voor het type standaard toertocht nemen in totaal 8 clubleden deel. Ze zijn dus met meer dan 5 en 

verzamelen dus 8 x 1 punt. In de type classic toertocht nemen 4 clubleden deel. Ze zijn met minder 

dan 5 en verzamelen dus geen punten voor de club.  

Totaal: 8 punten (standaard)  

 

Voorbeeld 2  

Een club is aanwezig met volgende deelnemers op 3 verschillende toertochten op dezelfde dag:  

• Toertocht A (standaard toertocht): 9 deelnemers  

• Toertocht B (standaard toertocht): 9 deelnemers  

• Toertocht C (classic toertocht): 16 deelnemers  

Voor het type standaard toertocht nemen 18 clubleden deel. Ze zijn dus met meer dan 5 maar ze 

kunnen maar punten verzamelen voor 15 leden (= 15 x 1 punt). Aan de Classics tocht tellen ook maar 

de punten van 15 deelnemers (=15 x 3 punten) 

Totaal: 15 punten (Standaard tocht) + 15 x 3 punten (Classics tocht) = 60 punten 

Om een extra recreatieve uitdaging te voorzien voor jeugdclubs werd een jeugdclubklassement in 

het leven geroepen. Het initiatief is er gekomen doordat Cycling Vlaanderen haar jeugdclubs vraagt 

om ook een recreatief aanbod uit te bouwen voor jeugd. Het jeugdclubklassement wordt aan hen 

voorgesteld zodat de recreatieve (maar ook competitieve jeugd) een uitdaging heeft doorheen het 

jaar. Het jeugdclubklassement werkt volgens hetzelfde principe als het clubklassement. Enige verschil 

is dat alleen meisjes en jongens jonger dan 18 jaar in aanmerking kunnen komen om punten te 

verzamelen voor de jeugdclub. Zowel recreatieve clubs met jeugdleden als clubs met jeugdrenners 

kunnen meedoen aan het klassement. 
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Indien een club en of individu opmerkingen/vragen heeft bij het klassement om welke reden dan 

ook, kan men maximaal 14 dagen na de tocht hiervoor een aanvraag indienen bij 

info@cycling.vlaanderen.  

Het klassement zal elke week op woensdag aangepast worden.  

Cycling Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor niet of slechte registratie van deelnemers tijdens 

een toertocht.  

Cycling Vlaanderen bezit de mogelijkheid om ten allen tijde leden en/of clubs te weren uit de 

competitie indien er een vermoeden is van het plegen van fraude. 

Clubleden van de organiserende club mogen op de dag van de tocht hun vergunning laten inscannen 

en krijgen zo ook punten toegekend.  

De rangschikking wordt door Cycling Vlaanderen opgemaakt aan de hand van de aangeleverde 

gegevens van de organisatoren. 

Cycling Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor onvolledige gegevens en heeft geen verplichting 

deze op verzoek van een individueel aan te vullen. 

 

 

Verdeling van de prijzen 
Algemeen  

Per provincie wordt er een klassement opgemaakt voor individuen en voor clubs. Voor jeugdclubs 

wordt een afzonderlijke jeugdclubklassement bijgehouden. Ook dat klassement wordt opgedeeld per 

provincie.  

 

Individuele klassementen 

Om een prijs te kunnen winnen dien je 70 punten of meer te verzamelen. 

Wie 70 punten of meer verzamelde komt in de pot te zitten waaruit prijzen getrokken worden. 

Elke keer je 20 punten extra verzamelt, vergroot je je kans op het winnen van een prijs. Jouw naam 

komt dan nog eens extra in de pot te zitten. Een extra winstkans dus per 20 punten meer verdiend. 

Bij 90, 110, 130 en bij 150 punten verdien je telkens een extra winstkans. In totaal kan je maximaal 5 

winstkansen bij elkaar rijden. Je plaats in het klassement is dus van minder belang geworden. Er zal 

nog steeds een klassement opgemaakt worden omdat het leuk is om te volgen, maar er is geen prijs 

meer aan verbonden. 
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In elke provincie worden de onderstaande prijzen voor individuele fietsers getrokken. Dan hebben 

we telkens 5 winnaars per provincie. 

Uit die 5 verloten we de hoofdprijzen. 

  Prijs    

1.  Canyon*    

2.  Fietscomputer  

3.  Helm   

4.  Kledijpakket    

5.  Voucher t.w.v. 150 euro   

 

Clubklassementen 

2 klassementen waarin we clubs belonen. 

Recreatieve clubs 

Recreatieve clubs dienen minstens 500 punten te verzamelen om in aanmerking te komen om een 

prijs te winnen. De punten worden toegekend op de hierboven vermelde manier. 

Er wordt 1 club per provincie getrokken uit de clubs van die provincie die minstens 500 punten 

behaald hebben. Uit die 5 clubs worden dan de onderstaande hoofdprijzen verdeeld op basis van 

lottrekking. 

 

  Prijs  

1.  Fietsvakantie (5 pers)  

2.  Fietsvakantie (5 pers)  

3.  Voucher t.w.v. 500 euro  

4.  Voucher t.w.v. 500 euro   

5.  Voucher t.w.v. 500 euro 
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Jeugdclubs 

Jeugdclubs dienen minstens 100 punten te verzamelen om in aanmerking te komen om een prijs te 

winnen. De punten worden toegekend volgens het hierboven vermelde principe.  

Per provincie wordt 1 club verloot. 

Onder die 5 clubs worden de hoofdprijzen verloot. 

  Prijs  

1.  Voucher t.w.v. 1.000 euro  

2.  Voucher t.w.v. 750 euro 

3.  Voucher t.w.v. 600 euro  

4.  Voucher t.w.v. 500 euro  

5.  Voucher t.w.v. 400 euro 

 

Cycling Vlaanderen Classics 

Het derde jaar op rij bundelt Cycling Vlaanderen een aantal van haar mooie, kwalitatieve fietstochten 

onder de noemer “Cycling Vlaanderen Classics”. 13 organisatoren (dit zijn recreatieve clubs 

aangesloten bij Cycling Vlaanderen) verspreid over Vlaanderen en verspreid over het wielerjaar 

bieden mooie parcours aan met aandacht voor iedereen en waarbij een leuke après-bike wordt 

voorzien. We stimuleren de deelname aan deze tochten bij onze leden door 5 punten toe te kennen 

voor het individuele en clubklassement. 

Om kans te kunnen maken op de hoofdprijzen dien je deelgenomen te hebben aan minstens 5 

Cycling Vlaanderen Classics. De 2 fietsen van Canyon* worden verloot onder de deelnemers die 

minstens 5 keer meegedaan hebben. Een herenfiets en een damesfiets. 

 

*Canyon 

De te winnen fietsen van Canyon worden op basis van beschikbaarheid in het najaar (periode 

september-oktober 2020) bepaald. 

 
 


