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VOORWOORD

Beste lezer,

Cycling Vlaanderen zit sinds 2016 in 
een nieuw tenuetje. Met grote fierheid 
stellen we jou het jaaroverzicht van 
2017 voor!

Dit jaarverslag vat de belangrijkste fei-
ten en realisaties van 2017 samen, en 
blikt terug op onze initiatieven en pro-
jecten als promotor van de wielersport 
in al zijn facetten. 

Op sportief gebied was 2017 een uitste-
kend jaar. In het veldrijden mochten we 
voor het eerst spreken van een dubbel-
slag. Zowel bij de mannen, Wout Van 
Aert, als bij de vrouwen, Sanne Cant, 
hebben we een Vlaamse wereldkam-
pioen. Op het wereldkampioenschap 
piste, in de discipline vrouwen elite – 
ploegkoers, behaalden Jolien D’Hoore 
& Lotte Kopecky een welverdiende eer-
ste plaats. Alle andere behaalde medail-
lewinnaars kun je verder in dit verslag 
vinden. 

Verdere digitalisering van inschrij- 
vingen, de hervorming van de jeugd-
opleiding en opstart van de Cycling 
Vlaanderen Proef en Academie, het al-
lereerste Kampioenschap van Vlaan-
deren Strandrace, de verdere uitbouw 
van transponders in het wielrennen, de 
blijvende groei van het aantal leden en 
clubs binnen BMX en Indoor, het opstel-
len van prestatieprogramma’s binnen 
de Topsport, … Het zijn slechts enkele 
voorbeelden van de initiatieven die de 
verschillende commissies van Cycling 
Vlaanderen in 2017 gerealiseerd hebben.

Op sportief gebied was 
2017 een uitstekend 
jaar!

Ook het recreatieve fietsen is bij 
Cycling Vlaanderen in het afgelopen 
jaar opnieuw geëvolueerd. Er werd in-
gezet op een betere ondersteuning van 
de clubs, de eerste Born After Work 
Rides werden georganiseerd en het 
Esso BBCT-klassement genoot met 
meer dan 14.000 unieke deelnemers 
nog meer belangstelling. 

Op administratief gebied werken we 
aan de verdere uitbouw van het nieuwe 
club-en ledenbestand. 

Ten slotte wil ik iedereen danken die 
zich het afgelopen jaar heeft ingezet 
voor een goede werking van de fede-
ratie. Ook een woord van dank aan 
alle vrijwilligers, zowel uit onze clubs 
en provincies, als de vrijwilligers die 
zorgen voor een vlot verloop van een 
recrea tocht of wedstrijd.

Ik wens je veel leesplezier.

Wim De Geyter
Voorzitter
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Kernboodschappen Logo

Visie/missie/waarden

OVER CYCLING VLAANDEREN

Cycling Vlaanderen stimuleert gezonde sport in een moderne, 
veilige omgeving door wedstrijdorganisatoren te helpen, door de 
jeugd op te leiden, door gebruik te maken van technologieën.

Cycling Vlaanderen promoot de wielersport in al zijn facetten van 
recreatie over kermiskoers tot Ronde van Vlaanderen.

Cycling Vlaanderen zorgt voor sociale interactie brengt mensen bij 
elkaar, onderdeel van de Vlaamse cultuur.

Cycling Vlaanderen stimuleert de economie zorgt voor werkgelegenheid 
en commerciële activiteiten.

Het logo draagt de kleuren wit, zwart en geel met daarin de benaming 
Cycling Vlaanderen en een oneindigheidsteken. Dat moet de oneindige 
rijkheid van het fietsen in Vlaanderen weerspiegelen. Het oneindigheids- 
teken geeft bovendien het typische Vlaamse parcours weer: bochtig, 
hoog en laag, onder en boven. Een oneindige afwisseling die je enkel in 
Vlaanderen, het kloppend hart van het wielrennen, zal terugvinden. 
Cycling Vlaanderen heeft als baseline ‘Kloppend hart van het wielrennen’ en 
staat voor alles wat wielrennen in Vlaanderen is, competitief en recreatief.

Visie
Cycling Vlaanderen draagt in Vlaanderen veel verder bij dan louter wieler-
sport: sociale interactie, economische impact, maatschappelijke glue en 
stimulans voor een gezond leven. Cycling Vlaanderen evolueert naar een 
moderne onderneming.

Missie
Cycling Vlaanderen zorgt voor ontwikkeling & groei van de wielersport in 
Vlaanderen: van initiatie over recreatie tot topsport. Cycling Vlaanderen 
neemt initiatieven binnen weg, veld, piste, MTB, G-sport, Indoor en BMX. 
Cycling Vlaanderen richt zich tot een breed publiek. Cycling Vlaanderen 
werkt intens samen met Belgian Cycling, de overheid en de bedrijfs- 
wereld.

Waarden (FIETS)
Fairplay – Integriteit – Enthousiasme – Transparantie – Samenwerking
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HET KLOPPEND HART VAN HET WIELRENNEN IN VLAANDEREN

Wielrennen
Het zit in het DNA van de Vlaming. Met zijn honderdduizenden een land-
genoot naar eeuwige roem schreeuwen in de Ronde van Vlaanderen. Met 
z‘n duizenden de modder trotseren achter het lint van een veldrit. Of op 
ons eentje, kromgebogen over ons stuur tegen de wind. Zolang er maar 
twee wielen en achteraf een brede glimlach bij komen kijken!

Fietsen in Vlaanderen, dat is Cycling Vlaanderen. Voor competitierenners 
én recreanten. Wij zijn de officieel erkende en gesubsidieerde sport- 
federatie voor het wielrennen in Vlaanderen. Onze kernopdracht is het 
promoten van de wielersport in al zijn facetten: van jeugdopleiding en 
recreatief fietsen, over kermiskoersen tot de Ronde van Vlaanderen. Voor 
topwielrenners met een nummer op de rug, tot recreanten met een 
stevige pint voor de neus.

Daarbij bekommeren we ons over alle disciplines. Niet alleen het weg-
wielrennen en het veldrijden, die sinds jaar en dag tienduizenden mensen 
op de been brengen. We nemen ook alle andere wielerdisciplines onder 
onze hoede. Nieuw, of iets minder wijd verspreid: het mountainbiken en 
het baanwielrennen, de trial en de BMX, het wielrennen indoor en voor 
G-sporters: allemaal even belangrijk voor ons. 

“Cycling Vlaanderen: samen voor de ontwikkeling en groei van 
de wielersport!”

Misschien ken je ons nog onder de oude benaming: Wielerbond 
Vlaanderen. Maar wij zijn veel meer dan een ‘bond’. Veel meer dan een 
traditionele federatie. Cycling Vlaanderen is een moderne onderneming. 
Een transparante federatie. Met een duidelijke visie. Want iedereen moet 
op zijn of haar niveau de wielersport kunnen beleven op een onbezorgde 
en gezonde manier.

Ons oog kijkt altijd naar de toekomst. We zor-
gen samen voor de ontwikkeling en groei van 
de wielersport in Vlaanderen. Dus ook die van 
je kind. Samen met de vele clubs stimuleren we 
gezonde sport in een moderne, veilige omge-
ving. We leren hoe je kind gezond kan groeien in 
de koers. Want iedere topper van vandaag, was 
gisteren een kind dat met wielrennen begon.

Sport verbindt. Of dat nu als supporter of als 
sporter is. Wielrennen zorgt voor sociale inter-
actie. En Cycling Vlaanderen helpt daaraan mee. 
Los van leeftijd, gender, afkomst of handicap: 
fans van de fiets spreken samen af. Om te gaan 
supporteren, of om zelf te gaan fietsen. Want 
op of naast de fiets zijn we allemaal gelijk.
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VERSLAGEN COMMISSIES

Recrea
ACTIEPLAN RECREA 2018
Formulering van allerlei acties die uitgewerkt zullen worden in 2018. Op 
ons lijstje: promotie van Cycling Vlaanderen, het optimaliseren van het 
recreatief lidmaatschap, de betere ondersteuning van clubs en de Cycling 
Vlaanderen Classics.

ESSO BBCT 2017
Het tweede seizoen van de Esso Best of Belgium Cycle Tour genoot nog 
meer belangstelling. Het recordjaar 2017 telde maar liefst 14.091 unieke 
deelnemers en in totaal meer dan 100.000 verschillende deelnames. Esso 
gaf ook aan uitermate tevreden te zijn waardoor we ook in 2018 het initia-
tief kunnen laten doorgaan. 

BORN AFTER WORK RIDES

In 2017 organiseerde Cycling Vlaanderen twee BAW-Rides, in Gent en 
in Kortrijk. Deelnemers konden twee routes fietsen, op GPS of in groep 
begeleid door Cycling Vlaanderen. Met maar liefst 250 deelnemers een 
waar succes!

BELEIDSFOCUS LAAGDREMPELIGHEID
Fase 1 van de beleidsfocus laagdrempeligheid werd geïmplementeerd: de 
Flanders Kids Tour i.s.m. de Vlaamse Wielerschool. Fase 2 in het project 
werd voorbereid: de differentiatie en uitbreiding van het sportaanbod 
binnen de sportclubs.

PROMOTIE
Samen willen we het imago van Cycling Vlaanderen verbeteren en beken-
der maken: meer promomateriaal inzetten op fietstochten, samenstelling 
promoteam, …

SEXYNESS
Het recreatief lidmaatschap wordt aantrekkelijker voor iedereen. Optima-
lisering en uitbreiding verzekering, opnieuw (eigen) magazine in de bus bij 
de leden, opstart van de nieuwe website.

 
ONDERSTEUNING 
We breiden de ondersteuning voor recreatieve clubs verder uit! Met een 
afhaalpunt voor logistiek materiaal in iedere provincie en de uitbreiding 
van het scanprogramma (mogelijkheid om de barcode op de identiteits-
kaart te scannen) werden de eerste stappen reeds gezet.

VERNIEUWING
Actiepunt: fietstochten aantrekkelijker maken voor iedereen! M/V OK label 
verder promoten, netwerk van fietsroutes aanbieden, Esso BBCT-klassement 
toegankelijker maken, Cycling Vlaanderen Classics gebruiken als uithangbord.

UITBREIDING
Cycling Vlaanderen moet de norm- en trendzetter worden van het recre-
atief wielergebeuren. We gaan voor de uitbreiding van het aanbod aan 
fietsmogelijkheden voor de recreatieve (familie)fietser, e-bike, 
G-sporter,...

VISIBILITEIT 
De aanwezigheid van het merk Cycling Vlaanderen moet veel groter zijn 
tijdens de organisaties.

Wat zijn de belangrijkste 
verwezenlijkingen van de 
commissie in 2017?

Wat zijn de aandachtspunten voor 
de toekomst?

Wat is de visie voor 2018?
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Weg Piste
JEUGD

In 2017 schafte de wegcommissie de sportpas voor de miniemen en de 
aspiranten af. Het aantal gereden wedstrijden van de renners wordt voor-
taan online bijgehouden. Sport en technologie: een gouden combinatie.

DIGITALISERING

Cycling Vlaanderen nam reeds een eerste stap in de verdere digitalisering 
en modernisering van het wielrennen. Met het transpondersysteem voor 
aspirantenwedstrijden ondergaat het wegwielrennen een heuse evolu-
tie. Jaar na jaar, stap voor stap, zullen de andere categorieën aangepakt 
worden. 

SENSIBILISERING
Samen gaan we voor een propere wieler- en fietsomgeving! Sensibilise-
ring met aandacht voor het milieu, en dit in alle categorieën. Het weg-
gooien van drinkbussen, gels en allerlei afval is vanaf 2018 verleden tijd!

DROP-OUT
Jaar na jaar zien we dat renners uit de categorie junioren de overstap niet 
maken naar de categorie U23. De oorzaken van die uitstroom zijn reeds 
gekend. De wegcommissie grijpt deze gelegenheid aan om hier een einde 
aan te maken.

BEKENDHEID

De piste wordt steeds aantrekkelijker voor jeugdrenners. In 2017 zagen we 
een langzame, geleidelijke stijging (vooruitgang) in het aantal deelnemers 
bij de categorie U15, en een steeds grotere interesse bij de dames jeugd. 
Zo mochten we weer enkele nieuwe clubs met hun renners verwelkomen.    

PROGRAMMA
De programma’s bij de regionale wintermeetings werden ietwat anders 
opgesteld (lees: meer opbouwend /gericht werken gedurende het winter-
seizoen). Dit werd vrij goed onthaald bij renners en entourage, dus blijven 
we verder gaan op deze weg met links en rechts enkele kleine aanpas- 
singen/verbeteringen. 

PUBLICITEIT

Een publiciteitscampagne (gezamenlijk met Belgian Cycling) met flyers en 
andere acties was mogelijk één van de redenen van een grotere, publieke 
opkomst. Dit moet ons sterken om op de ingeslagen weg verder te gaan. 
De huidige pistewerking/pistebeleving wordt momenteel ten zeerste 
geapprecieerd door de renners en hun omgeving. 

Wat zijn de belangrijkste 
verwezenlijkingen van de 
commissie in 2017?

Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen 
van de commissie in 2017?

Wat is de visie voor 2018?

Wat is de visie voor 2018?

Wat zijn de aandachts- 
punten voor de toekomst?

TECHNOLOGIE
Door de gezamenlijke inspanningen van Sport Vlaanderen en Cycling 
Vlaanderen wordt er momenteel geïnvesteerd in nieuwe, blijvende 
apparatuur (o.a. een nieuw scorebord). Dit betekent nieuwe en betere 
mogelijkheden voor zowel de renner(s), alsook voor de competitie- 
meetings.

OPLEIDINGEN
Op het operationele vlak zullen ook de nodige opleidingen voorzien 
moeten worden. Ook op regionaal vlak gaan we, in functie van het vol-
gende winterseizoen, bekijken of er een vorm van samenwerking 
mogelijk is met buitenlandse pistes zoals bijvoorbeeld deze van Roubaix.
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Veld
JEUGD
In 2017 voerde de veldritcommissie de materiaalpost voor de categorie 
U15 in. Deze beslissing werd genomen om een eenvormige reglemente-
ring te verkrijgen in België. Hierdoor zijn de reglementen aangaande de 
materiaalpost(en) bij de categorie U15 van Cycling Vlaanderen en FCWB 
gelijkgesteld. 

VOORINSCHRIJVINGEN
Nadat in 2016 de voorinschrijvingen voor alle wegwedstrijden werden 
ingevoerd, werd dit in 2017 doorgetrokken naar het veld. Renners kunnen 
zich via de website van Cycling Vlaanderen inloggen en met de eigen, 
unieke barcode per wedstrijd en per categorie inschrijven. Deze maatregel 
verhoogt de veiligheid in de wedstrijden, en vergemakkelijkt de inschrij-
vingsprocedure op de dag zelf. 

VEILIGHEID
We blijven inzetten op veiligheid! Om de veiligheid in de wedstrijden te 
verhogen, vragen we aan alle organisatoren om een evaluatieverslag van 
de wedstrijden op te stellen.

VEILIGHEID
Blijvende aandacht voor de veiligheid van de renners in de wedstrijd.

JEUGD
In 2018 willen we de categorie U17 niet meer toelaten in alle 
A-wedstrijden. Hierdoor zal er meer spreiding van de starturen zijn voor 
de andere categorieën, leggen we minder druk op de renners/ouders, en 
laten we nieuwelingen genieten van “andere” parcoursen (variatie, in een 
meer bescheiden omgeving). 

WEDSTRIJDEN
Voor 2018 willen we de U23-categorie samenvoegen met de Elite in 
A-wedstrijden, wat de B-wedstrijden ten goede moet komen.

Wat zijn de aandachts- 
punten voor de toekomst?

Wat zijn de aandachts- 
punten voor de toekomst?

SENSIBILISERING
Een steeds wederkerend punt is het blijvend sensibiliseren van de jeugd-
clubs wat betreft het nut/belang/de mogelijkheden op het gebied van 
het baanwielrennen, te starten met de open wielerbanen, om geleidelijk 
verder te evolueren op de echte wielerpiste. 

INFRASTRUCTUUR
De belangstelling voor de initiaties/trainingen blijft groeien. Om dit beter 
uit te bouwen zijn er echter meer uren nodig.

ZOMERMEETINGS
De pistecommissie roept de spectaculaire terugloop van het aantal 
zomermeetings in 2017 een halt toe. Daarnaast wordt het opzet van de 
interprovinciale meeting herbekeken.

Wat zijn de belangrijkste 
verwezenlijkingen van de 
commissie in 2017?

Wat is de visie voor 2018?

PROFESSIONALISERING
Het veldrijden leeft in Vlaanderen! De professionaliteit van de A-wedstrij-
den laat zich gelden, en zorgt ervoor dat we een goede basis hebben om 
ook de B-wedstrijden op te waarderen.

DROP-OUT
Jaar na jaar zien we meer renners de overstap maken naar de neven-
bonden. Een heikel punt waar we in 2018 de nodige aandacht aan zullen 
besteden.

UITBREIDING
We zien dat er steeds meer interesse is in wedstrijden voor amateurs en 
masters. De veldritcommissie zet hier verder op in en breidt het aanbod uit.
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MTB
KVV STRANDRACE
Cycling Vlaanderen organiseerde het allereerste kampioenschap van 
Vlaanderen strandrace te Bredene.

JEUGD
2017 was een goed jaar voor de kids series in Vlaanderen. Er werden 13 
wedstrijden gereden met een gemiddelde van 170 kinderen tussen 7 en 
14 jaar per wedstrijd. De seizoensafsluiter met een eindhappening telde 
220 enthousiaste genodigden. 

WEDSTRIJDEN
In 2017 telde de Flanders series 5 wedstrijden. Met tal van nieuwe 
Kampioenen van Vlaanderen mogen we spreken van een geslaagd seizoen!

DRAAIBOEK
In 2017 stelde de mountainbikecommissie een draaiboek op voor 
(potentiële) organisatoren. Een extra duwtje in de rug om (nieuwe) organi-
satoren bij te staan.

UITBREIDING
We zijn verheugd dat we in 2017 opnieuw enkele nieuwe organisatoren 
mochten verwelkomen!

PROMOTIE
De mountainbikecommissie wil de sport blijven promoten, dit door een 
uitgebreide communicatie, en door het opzetten van nieuwe initiatieven.

SAMENWERKING
Nieuwe/mogelijke organisatoren overhalen om samen te werken met 
Cycling Vlaanderen, en zo samen de mountainbikesport uit te bouwen in 
Vlaanderen.

ONDERSTEUNING
Organisatoren bijstaan bij de organisatie van hun evenement. Voor, 
tijdens en na!

COMMISSARISSEN
Commissarissen zoeken voor MTB, en opleiden voor de bediening van het 
MyLaps-systeem.

COMMUNICATIE
Goede communicatie blijven onderhouden met clubs, organisatoren, 
renners en ouders.

REGLEMENTERING
Een duidelijke reglementering moet ervoor zorgen dat nieuwe renners 
zich aangetrokken voelen tot de mountainbikesport.

LUISTEREN
De mountainbikecommissie wil een luisterend oor zijn voor renner, 
ouders en clubs.

Wat zijn de belangrijkste 
verwezenlijkingen van de 
commissie in 2017?

Wat is de visie voor 2018?

Wat zijn de aandachtspunten voor de 
toekomst?
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BMX
GROEI
Aantal leden en clubs zijn nog steeds in stijgende lijn, ondanks de over-
stap van veel leden, uit verschillende leeftijdscategorieën, naar andere 
wielerdisciplines. BMX blijft een zeer belangrijke bron wat jeugdwerving 
betreft. De opleiding die ze er genieten en de ervaring die ze er opdoen is 
immers onmiddellijk bruikbaar in de andere disciplines.

TECHNOLOGISCHE INNOVATIE
Volledig nieuw computersysteem dat onmiddellijk zeer performant bleek 
te zijn, mede door de grote inzet van de commissarissen. Het commu- 
nicatiesysteem, verbonden met dit computersysteem zorgde ervoor dat 
de wedstrijden nog vlotter verliepen. Zo kon ook het thuisfront de wed-
strijden op de voet volgen.

UITBREIDING
Aantal bijkomende en verbeterde, tot zelfs helemaal opnieuw aangelegde 
parcoursen. Dit is absoluut noodzakelijk om te blijven groeien, en de snelle 
groei die er in het buitenland ook is bij te blijven, of zelfs beter te doen.

PROFESSIONALISERING
De beschikbaarheid van goed opgeleide commissarissen is in onze 
discipline een pluspunt. Dit levert ons door UEC en UCI goede commentaren 
op. Ook belangrijk is het feit dat twee commissarissen het statuut van UCI 
Elite Nationaal commissaris – BMX behaald hebben.

PROMOTIE
Verdere bekendmaking van de sport binnen Cycling Vlaanderen, Vlaande-
ren in het algemeen en België door nog betere/meer communicatie via 
eigen kanalen, website, livestream, kranten, radio- en TV stations.

UITBREIDING
Aantal wedstrijd- en oefenparcoursen nog verder uitbreiden en verbete-
ren om de groei te kunnen blijven ondersteunen.

BEGELEIDING
Begeleiden van de clubs, rijders en commissarissen bij al hun activiteiten.

PUBLICITEIT
Belangstelling van nationale TV- en radiostations. Eén van de vereisten 
hiervoor is het verbeteren van onze eigen informatiekanalen. Door de 
inspanningen van velen komen we meer aan bod in de nationale pers dan 
in het verleden.

TECHNOLOGIE
Apparatuur (computers, radio’s, printers) tijdig vervangen.

OPLEIDING
Opleiding van mensen (clubleiders, trainers, ouders, commissieleden en 
commissarissen) blijft constant een aandachtspunt.

COMMUNICATIE
Uitbreiding moderne communicatiekanalen met o.a. livestream.

UITBREIDING
Verdere uitbouw en verbetering van parcoursen.

OPLEIDING
Door de goede opleiding en sterke concurrentie behaalden 
onze jongeren zeer goede resultaten op internationaal vlak.

SAMENWERKING
Door de goede samenwerking met de organisatoren werd 
het niveau van onze wedstrijden opnieuw hoger gelegd. 
Dit zet de organisatoren aan om nog beter te doen de 
volgende jaren.

Wat zijn de belangrijkste 
verwezenlijkingen van de 
commissie in 2017?

Wat is de visie voor 2018?

Wat zijn de aandachts- 
punten voor de toekomst?
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Indoor
GROEI/PROMOTIE
In ons tweede jaar met de nieuwe commissie zijn we erin geslaagd om 
samen met de clubs het ledenaantal verder te laten aangroeien. Door 
het promoten van onze sporten op alle mogelijke vlakken en door het 
terug dichterbij brengen van Cyclobal en Kunstwielrijden. In het verle-
den groeiden beide sporten wat uit mekaar. Nu zitten we terug meer op 
één lijn. Er is een duidelijke vraag en drang om in de toekomst meer en 
meer gezamenlijke evenementen te organiseren (zoals bv. het Belgisch 
Kampioenschap op dezelfde finaledagen). In het Kunstwielrijden konden 
we door het gestegen ledenaantal vorig jaar 4 rondes van het Belgisch 
Kampioenschap organiseren, i.p.v. de vroegere 3 rondes.

HERVORMING

In het Cyclobal werd een competitiehervorming doorgevoerd waarbij er 
in de eerste klasse met 5 ploegen gespeeld werd en in de tweede klasse 
met 8 ploegen. Dit om de spankracht en concurrentie aan te scherpen. Er 
konden ook twee volwaardige jeugdreeksen afgewerkt worden.

WERELDBEKER
We konden sinds lang nog eens een World Cup Cyclobal houden in ons 
land. Deze werd georganiseerd op 6 mei door Het Zwarte Goud Beringen.

PROMOTIE
Vooral verder gaan op de ingeslagen weg. Blijven de sport verder promo-
ten en onze twee disciplines blijven verder laten verweven. We bekijken 
jaar per jaar wat mogelijk is in zowel cyclobal als kunstwielrijden qua 
ledenaantal. Op basis daarvan dienen we soms hervormingen door te 
voeren. Ook voor de verdeling van het budget is het jaar per jaar bekijken.

KUNSTWIELRIJDEN
Er is voor het eerst sinds lang terug een Beker van Vlaanderen in het 
Kunstwielrijden, die in het najaar op twee verschillende dagen 
georganiseerd wordt. Ook vinden er opnieuw 4 rondes van het Belgisch 
Kampioenschap plaats.

HERVORMING
Dit jaar wordt er opnieuw een competitiehervorming doorgevoerd in het 
Cyclobal. In eerste klasse kunnen we dit jaar met 7 ploegen aantreden, en 
in de tweede klasse behouden we 8 ploegen. 
Hierdoor spelen we voor beide reeksen op de finaledag een Final Five. 
Ook behouden we onze twee volwaardige jeugdreeksen.

SELECTIES
Er zullen ook voor het eerst sinds lang selecties voor het EK Jeugd Indoor 
Cycling gehouden kunnen worden, en dit zowel voor het Kunstwielrijden 
als voor het Cyclobal.

WERELDBEKER
Ook dit jaar wordt door Het Zwarte Goud Beringen opnieuw een World 
Cup Cyclobal georganiseerd.

WERELDKAMPIOENSCHAP
Eind 2018 wordt het WK Indoor Cycling in Luik georganiseerd. 

Wat zijn de belangrijkste 
verwezenlijkingen van de 
commissie in 2017?

Wat is de visie voor 2018?

Wat zijn de aandachts- 
punten voor de toekomst?

GELIJKSCHAKELING
Het is zeer belangrijk dat we beide sporttakken op één lijn kunnen blijven 
behouden. 

BK
De gevraagde gezamenlijke organisatie van de finaledagen van het 
Belgisch Kampioenschap wordt verder bekeken.

JEUGD
Er wordt gekeken om in de toekomst gezamenlijke trainingsdagen en –
kampen te organiseren. Ook voor de jeugd is dit zeer interessant en leuk.
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Jeugd
CYCLING VLAANDEREN PROEF
2017 zal in functie van het jeugdwielrennen de geschiedenisboeken in-
gaan als het jaar van de hervorming van de jeugdopleiding. De traditionele 
24-uur opleiding werd vervangen door de Cycling Vlaanderen Proef. De 
Cycling Vlaanderen Proef is een minimale instaptest om de vaardigheid 
van een rennertje te controleren. Behoor je tot de categorie U8, U12, U15, 
U17 dan leg je de proef af voor de start van je eerste competitiewedstrijd 
of bij het overgaan naar een nieuwe categorie. 

CYCLING VLAANDEREN ACADEMIE
Naast de Cycling Vlaanderen Proef werd ook de Cycling Vlaanderen 
Academie in het leven geroepen. De Cycling Vlaanderen Academie is een 
verzamelnaam voor alle wielertrainingen en -opleidingen in Vlaanderen. 
Denk je dat wielrennen enkel een competitiegebeuren is? Dan heb je het 
helemaal fout. Onze doelstelling is om samen met onze partners/trainers 
een aanbod te creëren voor iedereen.

JEUGDSPORTFONDS
Het opwaarderen van het jeugdsportfonds werd in 2017 een succes! Door 
een gestructureerde communicatie en een begeleidend protocol, konden 
we heel wat extra clubs motiveren om in te stappen. Leuk weetje: Sport 
Vlaanderen beloonde ons voor het nieuwe jeugdbeleid met de maximale 
toekenning van de jeugdsubsidie! 

LUISTEREN
Reflecteren, pro-actief zijn en VOORAL luisteren. Luisteren naar de noden 
en tips van onze clubs en trainers/renners en ouders. 

CYCLING VLAANDEREN PROEF/ACADEMIE
De Cycling Vlaanderen Proef zal grondig geëvalueerd worden in 2018. Het 
verder uitwerken van de Cycling Vlaanderen Academie is één van de hoofd-
doelstellingen. Een aanbod creëren voor iedereen moet de richtlijn zijn. 

JEUGDWEDSTRIJDEN
Het herbekijken van de jeugdwedstrijden is ook een belangrijke doelstelling. 
Voornamelijk de inhoud van de wedstrijden voor de categorie U12 moet 
op dezelfde lijn in héél Vlaanderen liggen. Het FUN-gehalte moet in de 
toekomst nog meer centraal staan!

JEUGDBELEID
Een modern / transparant jeugdbeleid moet het streefdoel zijn. 

Wat zijn de belangrijkste 
verwezenlijkingen van de 
commissie in 2017?

Wat is de visie voor 2018?

OPDELING 
In de toekomst willen we meer inzetten op keuzemogelijkheden en 
opdeling van de jeugdrenners op basis van maturiteit, of op geboorte- 
datum, in de plaats van op leeftijd.

PROMOTIE
Promotie van de wielersport bij de jeugd. We zijn ervan overtuigd dat als 
we jongeren van de sport laten proeven, er een bredere basis ontstaat 
voor een leuke jeugdcompetitie.

Wat zijn de aandachtspunten voor de 
toekomst?
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TALENTDETECTIE
Het nieuwe Vlaamse decreet op de sportfederaties en het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) blijft 
Cycling Vlaanderen structureel ondersteunen om in te zetten op talentdetectie en –ontwikkeling via zogenaamde 
ontwikkelingsprogramma’s (middellange- en langetermijnwerking).

PRESTATIEPROGRAMMA’S
Nieuw zijn evenwel de prestatieprogramma’s. Voor topsportsporters die al een zeker niveau bereikt hebben en 
een realistische kans maken op medailles of top-8 plaatsen, wordt voortaan nog korter op de bal gespeeld met 
individuele of teamgebonden Olympische prestatieprogramma’s (kortetermijnwerking).

RESULTATEN
In het afgelopen jaar kregen we het heugelijke nieuws dat de ploegkoers toegevoegd werd als Olympische 
discipline. Jolien D’hoore en Lotte Kopecky schreven onmiddellijk geschiedenis door als eerste dames Wereld-
kampioen Madison te worden in Hong Kong. Op datzelfde WK behaalden onze Belgen in totaal 5 medailles. Een 
historisch record en een bewijs dat de werking van de Topsportschool als ontwikkelingsprogramma i.f.v. de piste 
rendeert. De Vlaamse Topsportcommissie van Cycling Vlaanderen bepaalde een groot aantal outputdoel- 
stellingen t.e.m. 2024 voor verschillende Olympische disciplines. In 2017 werden 8 prestatieprogramma’s en 3 
ontwikkelingsprogramma’s aanvaard. De vooropgestelde doelen bij de elites in de Olympische disciplines 
werden grotendeels behaald (14/20). (cfr. Tabel 1)

Met in totaal 22 medailles, waarvan 9 gouden, op EK’s en WK’s over alle categorieën en disciplines, kunnen we 
2017 tevreden afsluiten. Vooral de prestaties van Victor Campenaerts en Ann-Sophie Duyck op het EK tijdrijden 
en de wereldtitels veldrijden van Wout Van Aert en Sanne Cant springen daarbij in het oog. (cfr. Tabel 2)

Europese kampioenschappen Wereldkampioenschappen Olympische Spelen

Medaille Top 8 Medaille Top 8 Medaille Top 8

Doelstellingen 
(2017-2020) 24 21 10  29 4 5

Doelstelling 2017 6 5 2 7

Resultaten 2017 3 5 3 3

AANTAL MEDAILLES EK-WK-OS

OLYMPISCHE DISCIPLINES NIET-OLYMPISCHE DISCIPLINES

2013 2014 2015 2016 2017  2013 2014 2015 2016 2017

Goud 5 2 2 2 4 5 8 4 8 5

Zilver 5 2 1 4 3 3 9 9 3 3

Brons 5 4 1 4 3 6 6 5 11 4

Totaal 15 8 4 10 10 14 23 18 22 12

AANTAL MEDAILLES EK-WK-OS

2013 2014 2015 2016 2017

Goud 10 10 6 10 9

Zilver 8 11 10 7 6

Brons 11 10 6 15 7

Totaal 29 31 22 32 22

Tabel 1: Vooropgestelde doelen en behaalde resultaten bij de elites in de periode 
2017-2020 in Olympische disciplines (aantallen)

Tabel 2: Aantal medailles alle categorieën en 
disciplines.

RESULTATEN
De klemtoon van het topsportbeleid is gericht op het  behalen van top-
sportresultaten op internationale kampioenschappen:  mondiale medail-
les, finales (top-8) en continentale medailles in Olympische disciplines. 
Voortaan zal in de kortetermijnprogramma’s binnen elke sporttak ook 
meer gefocust worden op de topsporter en het topsportprogramma zelf.

BEGELEIDING
Naast een prestatiegerichte visie heeft Cycling Vlaanderen eveneens een 
uitgesproken opdracht in het optimaal begeleiden van renners op middel-
lange en lange termijn. Hierin kunnen talentontwikkelingsprojecten zoals 
BeCad, het klim- en tijdritproject en de regiotrainingen zeker een meer-
waarde betekenen. 

BREEDTESPORT
Verder wordt (nog meer) ingezet op brede sportparticipatie en -beleving 
in Vlaanderen en uitstraling van Vlaanderen in de wereld. Zo staan de 
komende jaren een aantal belangrijke wielerkampioenschappen in Vlaan-
deren op de agenda, waar een uitdaging ligt voor Cycling Vlaanderen om 
zich als wielerfederatie te profileren: WK BMX Zolder 2019, EK piste U23/
Jun 2019 Gent, WK veldrijden Oostende 2021, WK weg 2021.

Topsport

Wat zijn de belangrijkste 
verwezenlijkingen van de 
commissie in 2017?

Wat is de visie voor 2018?

Wat zijn de aandachts- 
punten voor de toekomst?
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“Cycling Vlaanderen: 
dè sterke 

hedendaagse 
sportfederatie!”



OVERZICHT: CYCLING VLAANDEREN

OVERZICHT

Cycling Vlaanderen

Algemene vergadering
Buitengewone algemene vergadering Werkende leden, 1 werkend lid per 500 leden verkozen vanuit de provinciale afdeling

Raad van bestuur

Voorzitter Cycling Vlaanderen* Wim De Geyter (start mandaat 01/04/17)

Secretaris Cycling Vlaanderen* André Vanlint (start mandaat 01/04/17)
Voorzitter West-Vlaanderen Filiep Jodts
Voorzitter Oost-Vlaanderen Jhon D’Hondt

Voorzitter Antwerpen Jan Vandael

Voorzitter Vlaams-Brabant Jos Smets

Voorzitter Limburg Jos Mondelaers
Afgevaardigde Vlaamse Wielerschool Marc Wauters
Voorzitter K.B.W.B. Tom Van Damme

Financiële commissie Hugo Dhont

CEO Frank Glorieux

Dagelijks bestuur
Voorzitter Cycling Vlaanderen* Wim De Geyter

Secretaris Cycling Vlaanderen* André Vanlint

CEO Frank Glorieux

Diverse commissies Samengesteld uit provinciale afgevaardigden + experten in discipline

* Mandaten voorzitter en secretaris Cycling Vlaanderen zijn voor 4 jaar van kracht
* Nieuwe verkiezing/secretaris in voorjaar 2021

Directeur topsport:
Koen Beeckman

DSKO:
Kristof De Baets

Boekhouding & 
personeel: Jordy Heymans

Sporttechnisch 
medewerker: Rudy De Bie

Logistiek medewerker:
Veronique Schürmann

Sporttechnisch 
medewerker

Trainingcoördinator:
Erwin Koninckx

Administratie

Jeugdsport trainer:
Erwin Borgonjon

Administratie: 
An Teirlinck

Coach Dames
Ludwig Willems

Administratie: Conny Van 
Nieuwenhove

Trainer Topsportschool
Jan Vancompernolle

Communicatie:
Robin Vanden Abeele

Trainer Topsportschool
Kieran De Fauw

Website - ICT:
David De Backer

ICT

Administratief 
coördinator:

Veerle Haerinck

Sporttechnisch 
coördinator 

competitiesport:
Massimo Van Lancker

Sporttechnisch 
coördinator recreatieve 

sportbeoefening:
Mathieu Bruyneel

CEO: 
Frank 

Glorieux
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Clubs

OVERZICHT CLUBS
JEUGDSPORTFONDS

Overzicht 
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2017:
1.312

Het jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds is een project van Sport Vlaanderen en Cycling 
Vlaanderen. De middelen ervan worden vooral aangewend om Vlaamse 
wielerclubs met renners een rechtstreekse toelage te geven indien ze 
initiatieven lanceren om hun jeugdwerking kwalitatief te verbeteren.

Op
medaillekoers

Goud

Wielerclub Steeds vooraan Kontich

Kon. Balen bc

Vzw The Bmx Devils

Off-Road Club BMX 2000 Dessel Vzw

Team Kempen

Young cycling talent Demer en Dijle

Wim Ruelens Lotto Olympia Tienen

WAC Team

BMX Zolder

OMC MTB Club Opoeteren

Wielerclub Sport en Moedig Genk

Sport en Steun Leopoldsburg

Wielerclub Onder-Ons-Parike vzw

KVC t’Meetsjesland Knesselare

Wielerclub Noord-West-Brabant

Lensworld Cycling Team

Schelderspurters ( Isorex ct)

Cycling Team Luc Wallays - JRR

Meubelen Gaverzicht Glascentra ct

Cycling Team Houtland Westkust

KVC Noordzeemeeuw vzw

VZW Wielerploeg De Molenspurters Meulebeke

Pappillon-Rudyco-Janatrans Cycling Team

Van Moer Logistics Cycling Team

Zilver Brons

Heist Cycling Team WC De Dijlespurters Mechelen

AA Drink Jongerenteam Koninklijke Edegem Bicycle Club

BMX Team Bekaf BMX Ranst

Peer BMX BMX Dennenteam Keerbergen

Koninklijke Zuid-Limburgse Wielerclub vzw Cycling Vlijtingen

MTBschool.be Top Gear BMX

VD Hauwe CT- Gentse VS Jarface Development Team

1.029

1.200

1.110 1.122 1.119 1.142
1.210

1.266 1.274 1.272

OVERZICHT JEUGDSPORTFONDS

2014 2015 2016 2017

Totaalbudget voor de clubs € 199.570 € 230.191 € 217.720 €210.057

Fin. inbreng Cycling Vlaanderen € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 86.000

Fin. inbreng (Sport.Vlaanderen) € 164.200 € 200.225 € 185.553 € 124.057

Gesubsideerde clubs
BMX Westel / VZW Jonge Rakkers Vollezele / MTB Team Langdorp VZW / BMX 
Angels / PMC Cycling / Vanomobil MTB Cycling Team / Lares-Doltcini / Toma-
bel-Inofec Cycling Team / Hermans Cycling Team / KVC Deinze / Royal Cureghem 
Sportief VZW / Wielerjeugdteam Herzele / Wielerteam Waregem / Leuven / 
Antwerpen Zuid/BMX Wizards / Antwerpen zuid/BMX Antwerp / Waasland MTB 
School / Tissaertvrienden Affligem / MTB Centrum Druivenstreek / Hageland MTB 
School / MTB Noorderkempen / Reg. centrum Pajottenland MTB-school (afdeling 
Vlaams-Brabant)
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OVERZICHT VERGUNNINGHOUDERS

Overzicht vergunninghouders (actieve sporters)

Wereldkampioenschappen

Vergunninghouders 2017: per categorie
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MIN ASP NIEUW JUN U30
ELITE 
Z/C

AMAT/
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DAM BMX
MTB/
TRIAL
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1079 1009 765 670 606 728 810 430 296 136 72 72 41.813 48.477

2017:
48.477

Algemeen overzicht wedstrijden

0

500

1000

1500

2000

2500

2017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

2017:
2.065

Medaillespiegel

RESULTATEN

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN

WEG / / /

PISTE

Heren elite - ploegkoers
Moreno De Pauw
Kenny De Ketele

3e plaats/brons

Heren elite - puntenkoers Kenny De Ketele 2e plaats/zilver

Vrouwen elite - ploegkoers
Jolien D’hoore
Lotte Kopecky

1e plaats/goud

VELD
Heren elite Wout Van Aert 1e plaats/goud

Vrouwen elite Sanne Cant 1e plaats/goud

MTB/TRIAL Heren elite Kenny Belaey 3e plaats/brons

BMX / / /

INDOOR / / /

G-WIELRENNEN
Piste (3km) - Dames elite – B 

Griet Hoet
Anneleen Monsieur

3e plaats/brons

Piste (3km) – Heren elite – C3 Diederik Schelfhout 3e plaats/brons

14.165

2.249 2.069
2.214 2.0422.163

2.202
2.198

2.110 2.115 2.002
1.9502.0472.038 2.107

2.148

15.515

17.179

18.331
18.331

20.804 25.704

29.732

30.982
31.460 34.150

40.300
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48.433
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EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN

WEG

Heren elite (tijdrit) Victor Campenaerts 1e plaats/goud

Vrouwen elite (tijdrit) Ann-Sophie Duyck 2e plaats/zilver

Heren junioren (tijdrit) Sébastien Grignard 3e plaats/brons

PISTE

Heren - afvalling Gerben Thijssen 1e plaats/goud

Heren junioren - puntenkoers Fabio Van den Bossche 1e plaats/goud

Heren junioren - ploegkoers
Fabio Van den Bossche

Nicolas Wernimont
1e plaats/goud

Heren U23 - ploegkoers
Lindsay De Vylder

Robbe Ghys
1e plaats/goud

Heren U23 – ploegen- 
achtervolging

/ 2e plaats/zilver

VELD

Heren elite Toon Aerts 3e plaats/brons

Vrouwen elite Sanne Cant 1e plaats/goud

Heren U23 Eli Iserbyt 1e plaats/goud

Vrouwen U23 Laura Verdonschot 2e plaats/zilver

MTB/TRIAL / / /

BMX Vrouwen elite Elke Vanhoof 3e plaats/brons

INDOOR / / /

G-WIELRENNEN / / /

STRANDRACE – BREDENE – 26/12

1 2 3

ELITE Massaer Joris Van Lerberghe Bert Salomein Jarl

U23 D’Hoore Giorgio Defreyne Cédric Beuselinck Briek

MASTERS Devolder Frederik Van Loon Tom Verselder Hans Jurgen

DAMES Saenen Kim / /

DAMES JEUGD Vermeersch Eva Hendrickx Julie Masure Fien

HEREN JEUGD (JUNIOREN) Braet Vito Degryse Nick Dejaegher Jasper

PISTE – GENT – 02/12

1 2 3

DAMES JEUGD Katrijn De Clercq Ines Van De Paar Aaike Cools

DAMES JEUGD JUNIOREN Esmée Gielkens Febe Kestelyn Britt Verbeek

U15 - JONGENS Yoran van Gucht Mauro Van De Mergel Yorick Slaets

U14 - JONGENS Bram Puype Arne Mettepenningen Matthijs De Clercq

U13 - JONGENS Liam Van Bylen Milan Van den Haute Maxence Boelaert

U15 - MEISJES Laura Puype Margot Rotiers Malaika Feys

U17 - JONGENS Siebe Deweirdt Gianluca Pollefliet Diel Vergote

CYCLOCROSS – U15 – 11/11

1 2 3

U13 - MEISJES Emma Székely Maxime de Staercke Laerke Expeels

U14 - MEISJES Xaydee van Sinaey Dina Boels Jana Van der Veken

U15 - MEISJES Chloë Van den Eede Nette Coppens Febe de Smedt

U13 - JONGENS Axel Van den Broek Tibo Vancompernolle Jaspers Schoofs

U14 - JONGENS Yordi Corsus Willem Janssens Matisse Geraerts

U15 - JONGENS  Niels Ceulemans Jarne Ceulemans Victor Hannes
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WEG – U15 – 21/07

1 2 3

U13 - MEISJES Boels Dina Vanderaerden Anna Schildermans Sara

U14 - MEISJES Linthoudt Jade Puype Laura Coppens Nette

U15 - MEISJES Vanhove Marith Van De Paar Ines Peeters Elvia

U13 - JONGENS Van Bylen Liam Flussie Chepe Crabbe Tom

U14 - JONGENS Van Gucht Yoran Slaets Yorick Van Hollebeke Milan

U15 - JONGENS Willems Senne Van der Eycken Jarne Verstappen Dries

WEG - DAMES JEUGD - 14/05

1 2 3

JUNIOREN  Shari Bossuyt Rotman Lotte Lenseclaes Ditte

NIEUWELINGEN Michielsen Stevens-Laura Scavone Dina Vromanne Justine

WEG – U17 - 25/05

1 2 3

U16 Devin Van Zande Juul Maes Diel Vergote

U17 Thomas Vercauteren Jenno Berckmoes Jannick Vos

BMX – 04/06

1 2 3

BOYS 12 Tjörven Mertens Dieter Brouns Viggo Van Neste

BOYS 13 Louis Verherstraeten Kjelle Poets Thybris Meulemeester

BOYS 14 Wannes Magdelijns Yeno De Clercq Seppe Laenen

BOYS 15 Gianluca Pollefliet Senne Buysen Jarne Serneels

BOYS 16 Dennis Schrooten Nathan Székely Jonathan Put

JUNIOR MEN Kobe Heremans Maarten Verhoeven Robbe Verschueren

BOYS 19 Roy Van Aken Seppe Gorrens Stef Van Mechelen

CRUISERS 16 Gerben Goeman Kjentill Bartels Nathan De Fauw

CRUISERS 29 Robbe Verschueren Jony Van Meirvenne Brent Vanhoof

CRUISERS 30 Gorden Martin Kevin Reynaert Kenny Willems

CRUISERS 10 Nico Schroyen Tonny Strobbe Sammy Deschepper

CRUISER GIRL Yellise Van Den Broeck Angie Vandeput Femke Verelst

GIRLS 11-12 Emma Székely Roxanne De Kegel Donna Mielczarek

GIRLS 13-14 Zoë Schaerlaeken Chloë Greenwood Aiko Gommers

GIRLS 15-16 Julie Heusequin Yellise Van Den Broeck Tessa Zwaenepoel

WOMEN 19+ Myrthe De Rijk Sarah Neys /

MEN ELITE Mathijs Verhoeven Sten Sauvillers Stef Lauwers

MOUNTAINBIKE

1 2 3

DAMES ELITES  Lotte Van Thillo Jana Vincke Mieke De Craene

DAMES JEUGD  Britt Segers Lise Van Wunsel Tiany Thys

HEREN ELITE Sander Elen Nick De Vries Bart Hofman

U23 Kenneth Coomans Emile Verhulst Leonard Van Dessel

FUN A Brent Smeyers  Wim Mertens Maarten Sprengers

JUNIOREN Owen Valcke Ronan Van Den Put Jens Vanecht

MASTER 1 Jef Bertels  Glen Huysmans Bart Boeckmans

MASTER 2 Gerrit Delfosse  Kurt Tempst Ronny Geerts

U17 - JONGENS  Lukas Malezsewski Quinten Vanwetswinkel Robin Ferket

U15 - JONGENS Daan de Puyd  Lennert Jacobs Delmé Mauro

U14 - JONGENS Jonathan Vervenne Briek Bertels Milan Geens

U13 - JONGENS Yordi Corsus Zander Tielen Ferre Urkens

U15 - MEISJES Sterre Vervloet Lies’l Schevenels Quila Herbots

U14 - MEISJES  Febe De Smedt Chloë Van den Eede  Axana Coutteau

U13 - MEISJES Jade Hilven Lore Sas Ilken Seynave
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CYCLING VLAANDEREN IN CIJFERS

Website Overzicht

Overzicht

300.000 wekelijks bereik

100.000 gebruikers

30% V / 70% M
4 min gemiddeld bezoek

4 pagina’s/sessie

Facebook

11.500 volgers

15.000 wekelijks bereik

79.000 totaal aantal leden

6.664 competieleden

2.065 wedstrijden

603 competitieclubs

14.091 unieke deelnemers

301 aangesloten clubs

+80.000 lidkaarten gedrukt

2.865.242 werkingsbudget (euro)

18 personeelsleden

2.000 vrijwilligers

41.813 recreatieve leden

+750 organisaties

709 recreatieve clubs

92 leeftijd oudste recreatieve lid (M)

90 leeftijd oudste recreatieve lid (V)

79 leeftijd oudste competitielid (M)

62 leeftijd oudste competitielid (V)

Media Competitie

Recrea

ESSO best 
of Belgium 
cycle tour 

Twitter

1.703 volgers

32.000 ontvangers

20.000 recrealeden

12.000 competitieleden
Leden M/V

27.605 
recreatieve leden (M)

14.208 
recreatieve leden (V)

10.681 
competitieleden (M)

1.956 
competitieleden (V)

Nieuwsbrieven
Cycling 
Vlaanderen is een 
transparante,
innovatieve 
onderneming.

TEAM

Together
Everyone
Achieves
More

CONTACT
 
Cycling Vlaanderen
Strandlaan 3 9000 GENT
+32 (0)9/321 90 20

info@cycling.vlaanderen
www.facebook.com/CyclingVlaanderen
www.twitter.com/CyclingVl
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