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VOORWOORD

 

In 2020 organiseerde Vermarc Sport de allereerste professionele wielerwedstrijd sinds het 
uitbreken van de coronacrisis. Dat hier gevolg aan zou komen, werd snel duidelijk. Voor de 
zaakvoerder van Vermarc Sport, Marc Verbeeck, is de organisatie van één wielerwedstrijd 
echter niet voldoende. “Het afgelopen jaar konden tal van koersen niet doorgaan, en we 
horen nu ook al de eerste berichten over afgelastingen van wedstrijden voor het nieuwe 
wielerseizoen. Dat is erg jammer.”, aldus Marc Verbeeck.

Vermarc Sport wil de wielersport laten leven. Hiervoor plant het bedrijf uit Rotselaar dertien 
koersen in Vlaams-Brabant. Iedere wedstrijd maakt deel uit van het ‘Vermarc Cycling Project’. 
Met dit project wil Marc Verbeeck koers op zijn mooist. Puur en met de sport als topprioriteit. 
Dat dit kan bewees Vermarc Sport met de eerste editie van de Grote Prijs Vermarc op 5 juli 
2020.

“We willen de regio Vlaams-Brabant blijven steunen met de organisatie van wielerwedstrijden. 
Heel wat bedrijven en verenigingen lijden onder de coronacrisis en durven de organisatie van 
evenementen niet te hernemen. Dat is begrijpelijk, maar wanneer wielrennen echt in je bloed 
zit, kan je niet anders dan de wielerwereld een duwtje in de rug geven.”

Naast de 2de edite van Grote Prijs Vermarc, komt Vermarc Cycling Project in 2021 met 
een programma voor verschillende categorieën. Onder andere zullen de vrouwelijke 
jeugdrensters (nieuwelingen en juniores) ook een 2-daagse wielerwedstrijd kunnen rijden. 
Verder zal ook de Ronde van Vlaams-Brabant (5-daagse) onder de vleugels van het Vermarc 
Cycling Project vallen. Ook de nieuwelingen en de junioren komen aan hun trekken. 

“Toen Marc Verbeeck van Vermarc Sport met het idee kwam om de eerste profwedstrijd te 
organiseren bij de heropstart van de wielercompetitie na de uitbraak van de coronacrisis 
heeft de Vlaams-Brabantse afdeling van Cycling Vlaanderen onmiddellijk haar steun 
toegezegd. In een recordtijd van minder dan 3 weken slaagden we er in om deze koers te 
laten doorgaan. Mede dankzij de uitgebreide steun van de gemeenten. 
Omdat voor de afdeling de sportbeoefening het voornaamste doel is, hebben we vervolgens 
doorgezet om ook de Ronde van Vlaams-Brabant in deze moeilijke periode te laten doorgaan. 
Dit als enige rittenwedstrijd van die soort in België tijdens het coronajaar 2020.

Toen Vermarc Sport, de shirtsponsor sinds de start van de Vlaams-Brabantse ronde en ook al 
ruim 30 jaar sponsor van de afdeling, dan dit schitterend plan voorstelde waren we uiteraard 
direct bereid om hier aan mee te werken. Dankzij dit project krijgen we immers in onze regio 
een uniek en ongezien wieleraanbod van rittenwedstrijden voor de verschillende categorieën, 
een vrouwen-elite clubwedstrijd en een profkoers.

Het Vermarc Cycling Project zal ongetwijfeld een sterke impuls betekenen voor de continuïteit 
van de wielersport in onze enthousiaste regio die hiermee een extra stimulans krijgt.”, aldus 
Jos Smets, Cycling Vlaanderen Vlaams-Brabant.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op het Vermarc Cycling Project. 

Met vriendelijke groeten,

Marc Verbeeck
CEO Vermarc Sport - Vermarc Cycling Project



Bij Vermarc Sport (gevestigd in Rotselaar bij Leuven) 
kan u als indivuele sporter, vereniging, professioneel 
wielerteam of bedrijf terecht voor top-notch fiets-, 
sport- en vrijetijdskledij. Dankzij de jarenlange 
ervaring met world-tour teams als Deceuninck – 
Quick-Step, Lotto Soudal en onze Belgian Athletics, 
staat de ontwikkeling van onze producten nooit stil. 
Vermarc Sport begeleidt u dan ook graag bij uw 
zoektocht naar sportkledij met professioneel advies, 
persoonlijk contact en een team van ontwerpers in 
een puur Europese productie (België en Italië). 

Naast individuele fietsers en teams zet Vermarc 
Sport zich ook actief in om bedrijven en hun werkne-
mers aan het sporten te krijgen. We merken ook dat 
heel wat bedrijven op zoek zijn naar een creatieve 
(en sportieve) oplossing om hun merk in de kijker te 
zetten. Zo zijn Brand-ambassadors vandaag de dag 
een hot-topic. Want met gepersonaliseerde kledij 
zet u als onderneming uw medewerkers actief in als 
Brand-ambassadors - als vertegenwoordigers, die 
uw merk actief ondersteunen en zorgen voor extra 
visibiliteit. 
Naast gepersonaliseerde kledij, biedt Vermarc Sport 
bedrijven ook de kans om een gepersonaliseerde 
webshop te lanceren. Waar werknemers, klanten en 
sympathisanten kunnen genieten van kwalitatieve 
kledij aan voordelige tarieven. De opbouw, logis-
tieke verwerking en verzending kan integraal door 
Vermarc Sport beheerd worden.   
Dat fietsen en buitensport in de lift zit is geen 
nieuwtje. Meer en meer mensen leggen de focus op 
gezondheid en beweging, dat wijst ons onderzoek* 

van mei 2020 uit. Meer dan 30% van de Belgen is 
gestart met wielrennen sinds de dag dat we in ons 
kot moesten blijven. 
“De cijfers spreken voor zich”, Aldus Marc Verbeeck, 
CEO bij Vermarc Sport. “Fietsen is niet alleen ge-
zond en bevorderend voor ieders immuunsysteem. 
Het is ook de milieuvriendelijkste manier om je te 
verplaatsen. Daarom is het net zo bemoedigend 
dat in deze bizarre tijden veel mensen de fiets (her)
ontdekten als een fijne en sportieve manier om even 
te ontspannen of als een alternatief vervoersmiddel, 
ver weg van alle verkeersstress. Bij Vermarc Sport 
zetten we alles in het werk zodat ze daarvoor ook 
over de beste kledij kunnen beschikken voor elk 
weertype. En zetten we in op extra visibiliteit d.m.v 
reflecterende zones op zowat alle producten. Zo 
hopen we nog meer fietsfanaten comfortabel en 
veilig de baan op te kunnen sturen.” 

Uw bedrijf ook sportief in de kijker zetten?
Neem dan even contact op met 
info@vermarcsport.be of via 016 58 19 18

*In opdracht van Vermarc Sport deed iVOX een steekproef bij 1.000 Belgen. Dit 
onderzoek heeft een maximale foutenmarge van 3,02 procent.

U W  P A R T N E R  I N  S P O R T K L E D I J

VERMARC SPORT
OLIVIERSTRAAT 95, 3111 WEZEMAAL
WWW.VERMARCSPORT.COM
016 58 19 18
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Een voetbalwedstrijd van jouw zoon of dochter bijwonen. 
Naar die atletiekmeeting gaan die al maandenlang in de 
agenda genoteerd stond of onze veldrijders of wegren-
ners een spannende strijd zien leveren. Het lijkt allemaal 

vanzelfsprekend, maar helaas heeft ook de sportwereld hard te lijden 
onder deze gezondheidscrisis.
 
“Elk nadeel heb zijn voordeel”, zei een getalenteerd voetballer. In 
coronatijden bonden immers nog nooit zoveel Vlamingen de sport-
schoenen aan. Iedereen zet elkeen van ons aan om zelf meer te gaan 
bewegen en sporten. Sport maakt ons beter. Actief sporten maakt 
ons fysiek en mentaal gezonder. Maar eens te meer moeten we van-
daag helaas achter gesloten deuren genieten van de prestaties van 
onze favoriete sportploeg of sporter.
 
Onze sporters moeten het even zonder de twaalfde man stellen, 
zonder supporters, zonder hun trouwe aanhang. Nog even volhoud-
en. Binnenkort kunnen we weer juichen langs de zijlijn, in het stadion 
of langs de kant van de weg wanneer het wielerpeloton voorbijkomt.                          

Alles komt goed, altijd..

Ben Weyts
Vlaams minister van Sport

EEN WOORDJE  VAN DE MINISTER



Organisatie: rvb@rondevanvlaamsbrabant.be

Voorzitter: eli@rondevanvlaamsbrabant.be

Secretariaat: jca@rondevanvlaamsbrabant.be

Penningmeester: jsm@rondevanvlaamsbrabant.be

Leden: bwi@rondevanvlaamsbrabant.be

Ronde van Vlaams-Brabant vzw 
Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee 

Eddy Lissens 

Joël Caes 

Jos Smets 

Benny Willems 

Joeri Michiels 

Willy Engels 

Marc Buedts 

Christel Vanhoutvinck 

Lyanne Lissens

VZW RONDE VAN VLAAMS-BRABANT
ORGANISATIECOMITÉ
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ZATERDAG 21  AUGUSTUS 2021

Rit 1:  Tisselt (64 km)
Inschrijving : 
Start : 
Aankomst : 

12u00 – 13u15 •  Café Penneke Dop, Beekstraat 9, 2830 Tisselt  
13u30 • Café Penneke Dop, Beekstraat 9, 2830 Tisselt Café 
Café Penneke Dop, Beekstraat 9, 2830 Tisselt  

ZONDAG 22  AUGUSTUS 2021

Rit 2: Landen (68,2 km)

Inschrijving: 11u00 - 12u45 • Café-Taverne Op ’t Plein, Marktplein, Landen 
Start : 13u00 •  Marktplein, Landen 
Aankomst : Marktplein, Landen 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Hieronder kan u praktische informatie in verband met de 2-daagse Vlaams-Brabant 
Meisjes Jeugd (Vermarc Cycling Project) terugvinden. 

Alle informatie over deze wedstrijden kan u ook terugvinden op 
www.groteprijsvermarc.com



KLASSEMENTEN

Hieronder kan u meer informatie betreft de verschillende klassementen tijdens de 
2-daagse Vlaams-Brabant Meisjes Jeugd (Vermarc Cycling Project) terugvinden.

ALGEMEEN KLASSEMENT

Kleur trui: Geel
Hoofdsponsor: EasyKit

ZATERDAG 24  JUL

PUNTENKLASSEMENT

Kleur trui: Groen
Hoofdsponsor: Sport Vlaanderen

JONGERENKLASSEMENT

Kleur trui: Wit
Hoofdsponsor: KBC - SMEYS
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STRI JDLUST

Kleur trui: Rood
Hoofdsponsor: Longin

ZATERDAG 24  JUL

BESTE  VLAAMS-BRABANTSE JUNIOR

Kleur trui: Blauw
Hoofdsponsor: Ford Feyaerts

BESTE  VLAAMS-BRABANTSE U17

Kleur trui: Oranje
Hoofdsponsor: VCSA



SMEYS VERZEKERINGEN ENGAGEERT ZICH VOOR DE 
WIELERSPORT MET ONDERSTEUNING VAN HET VERMARC 
CYCLING PROJECT

Smeys verzekeringen bestaat bijna 60 jaar en is actief tot ver buiten de Leuvense grenzen (kan-
toor in Leuven en Ukkel). Smeys Verzekeringen is voornamelijk gespecialiseerd in het onder-
nemerssegment.

 “We merken op dat het voor iedereen een uitzonderlijk moeilijk corona-jaar is geweest, met in 
het bijzonder voor de jongeren. Wielerwedstrijden voor de jeugd werden lockdown na lockdown 
geannuleerd, verplaatst of konden slechts in beperkte kring doorgaan. Het Vermarc Cycling proj-
ect is belangrijk voor de herstart van deze activiteiten voor de jeugd.

A Healthy body is a healthy mind
Bij Smeys geldt de slogan ‘Healthy body is a healthy mind’. Zo hebben we heel wat sportieve en 
fietsende collega’s. En dagen we hen uit om 1 uur per week werktijd te spenderen aan sport, ver-
trekkende vanuit het kantoor. 

Deze mindset is dan ook ons engagement om het Vermarc Cycling Project te sponsoren. Jon-
geren, lokaal en gezondheid.

Passie voor 
het vak?
Een goede reden om zicht 
te hebben op uw zekerheden.

www.smeys.be
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COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

College: Pascal Streulens, 
Willy Robijns, 
André Strouven

Uitslagen:  Mia Willems



LONGIN SERVICE SPONSOR VAN HET VERMARC CYCLING 
PROJECT IN 2021.

Longin Service is uw partner op het gebied van industriële reiniging. Intussen is Longin Ser-
vice al 30 jaar actief in het vak en beschikt daarom over veel ervaring en vakkennis. Wat het 
probleem ook is, als het met reiniging of afval te maken heeft, lost Longin Service het op. Snel, 
efficiënt en milieuvriendelijk. Conform de wet. Veilig en rendabel. De medewerkers van Longin 
zijn opgeleid en getraind om u een perfecte service te verlenen. 

Het afgelopen jaar zijn tal van wielerwedstrijden afgelast. Longin Service ondersteunt het proj-
ect omdat sporters in deze tijden wat meer in de kijker gezet mogen worden. CEO Bert Longin 
is zelf ook sportman en draagt gezondheid en beweging hoog in het vaandel. Als het dan nog 
eens om een lokaal initiatief gaat, zijn we helemaal blij. 

Sport speelt in het algemeen belangrijke rol binnen Longin Service. Onderling wordt er veel 
gesproken over de auto- en wielersport. Maar ook darts wint aan populariteit onder hun 
werknemers. Zo richtte Longin Service een sociale ruimte in met een darts bord en een boks-
bal. Ideaal voor werknemers die zich even willen uitleven. De boksbal krijgt het dagelijks hard 
te verduren.
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ZIEKENHUIZEN

LEUVEN 
UZ Gasthuisberg Tel: 016/33 22 11 – 016/34 39 00
Heilig Hart Naamsestraat Tel: 016/20 92 80 – 016/20 92 11

TIENEN
RZ Heilig Hart Tienen  Tel: 016/80 90 11 

TISSELT
AZ Rivierenland campus Willebroek Tel. 03/ 890 16 11
AZ Rivierenland campus Rumst   Tel. 03/ 880 90 11

HULPDIENST 
EMES Tel : 0473/39 39 39

HULPDIENST

Postbus 6,  1785 Merchtem • Algemeen: 02 888 92 82  • www.emes.be  • info@emes.be
Dringende- en niet dringend ziekenvervoer •  Consultaties - Medische hulpposten •  Repatriëringen



WELKOM BI J  VCS  ACCOUNTANTS

Zoekt u een partner, klankbord, coach of kritische adviseur voor uw onderneming?
Dan heet VCS-accountants u welkom.

Erkende IAB accountants staan samen met een ervaren en dynamisch team klaar 
om uw onderneming te assisteren en te adviseren. Wij treden op als uw partner in 
boekhouding, fiscaliteit en bedrijfsmanagement in de meest ruime zin. Wij nemen 
graag een deel van uw administratieve taken over zodat u zich kan focussen op uw 
core-business.

Wij hebben reeds een ruim en interessant klantenbestand opgebouwd. Dit klanten-
bestand bestaat uit eenpersoonszaken, vennootschappen en vrije beroepers. De de-
ontologische regels van toepassing op ons erkend accountantskantoor staan garant 
voor de vertrouwensband met onze klanten.

Ben je nog niet overtuigd? Aarzel niet om ons te contacteren voor een kennismak-
ingsgesprek.
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Organisator: Wielerpromotieclub

Voorzitter: Benny Willems

Secretaris: Annemie Thijs

Penningmeester: Eddy Kerssebeeck

Afstand:  64 km of 10 ronden van 6,4 km
Inschrijvingen:  12u00 – 13u15 •  Café Penneke Dop, Beekstraat 9, 2830 Tisselt  
Start:   13u30  •  Café Penneke Dop, Beekstraat 9, 2830 Tisselt  
Kleedkamers: Café Penneke Dop, Beekstraat 9, 2830 Tisselt
Aankomst:   Café Penneke Dop, Beekstraat 9, 2830 Tisselt
Huldiging Podium:   Café Penneke Dop, Beekstraat 9, 2830 Tisselt
Anti-dopingcontrole: Café Penneke Dop, Beekstraat 9, 2830 Tisselt
Jury/uitslag:   Café Penneke Dop, Beekstraat 9, 2830 Tisselt

ZATERDAG 21  AUGUSTUS 2021 RIT  1 :  T ISSELT



EASYKIT ONDERSTEUNT VERMARC CYCLING PROJECT
Easykit begeleidt al meer dan 25 jaar bouwers 
en verbouwers om op een betaalbare manier 
duurzaam te bouwen of verbouwen. Met onze 
slimme zelfbouwoplossingen voor verwarming, 
ventilatie, sanitair, elektriciteit en zonnepanelen 
zorgen wij ervoor dat onze klanten deze tech-
nieken zelf kunnen plaatsen. Onze 60 zelfbouw-
coaches begeleiden onze klanten van A tot Z en 
onze vakmensen komen langs op de werf voor de 
moeilijkere werken. Zo kan je met Easykit meer 
dan 50% besparen. We hebben 11 toonzalen en 
opleidingscentra waar we al de bouwers en ver-
bouwers uitnodigen om samen hun bouwproject 
te bespreken!

Het afgelopen jaar werden tal van wielerwed-
strijden afgelast omwille van de pandemie. Het 
Vermarc Cycling Project wil in 2021 de koers 
opnieuw leven inblazen en zet zich hierbij extra 
in voor de jeugdrenners. Waarom kiest u voor 
sponsoring van dit project?

Toen ik Marc vol passie hoorde spreken over het 
Vermarc cycling project was de beslissing snel ge-
maakt! Rolmodel, gedrevenheid, helpen groeien 
zijn onze kernwaarden! Deze waarden vonden we 
allemaal terug in dit project en in zijn organisatie! 
We helpen daarom met veel goesting dit project 
te groeien, zeker in deze moeilijkere tijden.
Het leuke aan het Vermarc Cycling project is 
dat het voor alle leeftijden is! Het zou leuk zijn 

moesten er enkele grote namen aan de start 
kunnen staan, al was het maar omdat ze een 
voorbeeld zijn voor al de jongere die dagelijks 
hard trainen om zelf ook een grote te kunnen zijn. 
We supporteren voor iedereen, niet enkel tijdens 
de ritten maar ook tijdens al de voorbereidingen! 
We duimen alvast om met veel andere supporters 
mee te mogen supporteren, liefst niet vanuit ons 
kot.

Speelt sport een belangrijke factor binnen uw 
bedrijf? Zo ja, hoe uit zich dat? 

Onze klanten plaatsen zelf hun technieken met de 
ondersteuning en training van hun eigen Easykit 
coach. De meeste van onze klanten hebben wein-
ig of geen technische ervaring als ze aan de slag 
gaan met onze zelfbouwpakketten. Ze mogen fier 
zijn op zichzelf! Supporteren en coachen is ons 
vak. We ondersteunen en helpen onze klanten, 
we helpen ze groeien zodat ze zelfstandig aan de 
slag kunnen gaan. We supporteren/steunen al 
jaren verschillende kleinere en grotere sportclubs. 
Je zult ons zeker en vast al gezien hebben op het 
veldrijden maar ook bij de kleinere lokale sport-
clubs. Zo supporteren we niet enkel voor onze 
klanten maar ook voor jong en oud om ook op 
het sportveld hun grenzen te verleggen.

SUPPORTEREN IS ONS VAK!

PLAATS ZELF JE TECHNIEKEN EN BESPAAR 50%!

A TOT Z BEGELEIDING
OPLEIDINGEN
GROOTHANDELSPRIJZEN
BEGELEIDING OP DE WERF
EINDCONTROLE 
GARANTIE 

TOONZALEN IN ROTSELAAR - SINT-TRUIDEN - HASSELT - GEEL -
BEERSE - KONTICH - GROOT-BIJGAARDEN - SINT-NIKLAAS -
MELLE - MALDEGEM - ROESELARE  & OUDENAARDE
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OVERZICHT VAN RIT  1 :  T ISSELT



GARAGE FEYAERTS WAGENPARTNER VAN HET VERMARC 
CYCLING PROJECT.
Garage Feyaerts voorziet in 2021 de wedstrijdwagens voor alle wielerwedstrijden binnen het 
Vermarc Cycling Project. Garage Feyaerts gelegen in Aarschot is als trouwe buurman van Ver-
marc Sport ook enorm begaan met de ondersteuning van wielrennen. De jeugdwedstrijden vallen 
midden in  de verkoopsregio van Garage Feyaerts met vestigingen in Aarschot en Haacht. Zo is 
Feyaerts ook hoofdsponsor op de blauwe trui voor de beste Vlaams-Brabantse renner binnen de 
klassementswedstrijden ven het Vermarc Cycling Project.

Garage Feyaerts is een van de huidige FordStores die in België zijn geïntroduceerd. Gestroomlijnd, 
ontspannen en uitgerust met een scala aan interactieve technologieën. Garage Feyaerts beperkt 
zich namelijk niet alleen tot nieuwe voertuigen. Het Feyaerts team helpt je ook graag bij het vinden 
van een tweedehands Ford. Commerciële en vlootklanten zullen ook een speciale professionele 
ruimte vinden met gespecialiseerd personeel dat klaar staat om hen te helpen.
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OVERZICHT VAN RIT  1 :  T ISSELT



GROUP HENS, SPONSOR VAN CT GROUP HENS – MAES 
CONTAINERS, ZET SCHOUDERS ONDER HET VERMARC 
CYCLING PROJECT.

Group Hens is een familiale onderneming met hart voor zijn medewerkers, leveranciers 
en opdrachtgevers, en waar collegialiteit, communicatie en ervaring hoog in het vaandel 
staan. Als hoofdsponsor van het Vlaams- Brabantse wielerteam Group Hens – Maes con-
tainers ondersteunt de warme familie het wielrennen. Met het Vermarc Cycling Project 
willen ze dit jaar ook graag het jeugdwielrennen een duwtje in de rug geven. 

Maar wat is Group Hens eigenlijk? Group Hens is een gespecialiseerde aannemer in 
infrastructuurwerken. In hun 40-jarig bestaan heeft Group Hens een schat aan kennis 
opgedaan op het gebied van grond-, wegen- en afbraakwerken. De mogelijkheden zijn 
legio; zowel voor openbare als particuliere doeleinden. Om welke klus het ook gaat, met 
Group Hens bent u altijd verzekerd van een professionele, efficiënte uitvoering met vak-
kundig resultaat.
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Organisator:  Wielervrienden De Oude Smis

Voorzitter: Johan Cans

Secretaris: Alain Maes

Penningmeester: Marc Lecocq

Afstand:  68,2 km of 11 ronden van 6,2 km
Inschrijvingen:  11u00 - 12u45 • Café-Taverne Op ’t Plein, Marktplein, Landen 
Start: 13u00 • Marktplein, Landen
Kleedkamers: Sporthal, Sportlaan, Landen
Aankomst:   Marktplein, Landen
Huldiging Podium:   Marktplein, Landen
Anti-dopingcontrole: Sporthal, Sportlaan, Landen
Jury/uitslag:   Café-Taverne Op ’t Plein, Marktplein, Landen

ZONDAG 22  AUGUSTUS 2021 RIT  2 :  LANDEN



WERKKLEDING GEMAAKT DOOR EN VOOR 
DE ECHTE VAKMAN

ProJob Swedish Workwear staat voor een collectie functionele werkkleding 
van hoogstaande kwaliteit. Mooi en eigentijds, maar vooral ook uitgesproken 
ergonomisch. Tegelijk biedt Projob werkkleding weerstand aan de ruwste 
omstandigheden. 

Het resultaat? De werknemers voelen zich gewaardeerd en tevreden. Ze dragen 
het logo van de onderneming met zichtbaar plezier uit. 
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OVERZICHT VAN RIT  2 :  LANDEN



Cycling Collection
199 - 229  EUR

 rodania1930www.rodania.com rodania1930

RODA2119_Annonce A4_Galazo v2.indd   1RODA2119_Annonce A4_Galazo v2.indd   1 27/05/21   17:0527/05/21   17:05
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OVERZICHT VAN RIT  2 :  LANDEN



Artikel 1: Organisatie
Deze rittenwedstrijd kadert in het VERMARC CYCLING PROJECT 2021. 

De wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Ronde van Vlaams-Brabant van zaterdag 21 
augustus tot zondag 22 augustus.

De wedstrijd wordt verreden onder de reglementen van Belgian Cycling en Cycling 
Vlaanderen.
Als contactpersoon voor deze wedstrijd fungeert: Marc Verbeeck, Olivierstraat 95, 3111 
Wezemaal tel. 016/58 19 18 Email: koers@vermarcsport.be

De functie van koersdirecteur wordt waargenomen door de plaatselijke organisatoren op 
de dag van hun wedstrijd.

Artikel2: Deelname
De wedstrijd staat op de regionale kalender onder het type 1.16.
De deelnemers en de geaccrediteerde volgers zijn verplicht om de aanwijzingen van 
officials en poli-tie onmiddellijk op te volgen.

Artikel 3: Start en aankomst
Bij de startopstelling van de rensters zal er gezorgd worden voor een corridor zodat de 
rensters steeds achteraan kunnen aansluiten.

Artikel 4: Medische assistentie
De wedstrijd zal gevolgd worden door een ziekenwagen met gekwalificeerd personeel van 
‘EMES’.  Tevens zal er een vaste hulppost ingericht worden aan start en finish.

Artikel 5: Antidoping controle:
Alle geldende antidopingreglementen van NADO-Vlaanderen zijn van toepassing. 
Elke renster is zelf verantwoordelijk om zich er van te vergewissen of zij al dan niet is 
opgeroepen voor controle.

Artikel 6: Klassementen:
De wedstrijden worden georganiseerd volgens het huidige wedstrijdprincipe waarop 
wedstrijden 1.16 ingericht worden: de meisjes-U17 vertrekken in de ronde waarin de 
meisjes-juniores de afstand van 20 km wedstrijd het dichtst hebben benaderd. De start 
van de meisjes-U17 gebeurt op het ogenblik dat de meisjes-juniores op 750 meter van de 
doortocht aan de aankomstlijn zijn.

De tweedaagse wordt gereden op basis van een individuele deelname. Bijgevolg kan een 
renster bij opgave terug starten in de volgende rit maar komt niet meer in aanmerking voor 
een eindklassement.

De volgende klassementen worden toebedeeld:

• Het algemeen individueel klassement wordt opgesteld door optelling van de 
plaatsen van de ritten. Bij ex-aequo is de uitslag van de laatste rit doorslaggevend.
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• Het puntenklassement zal gemaakt worden na optelling van de eerste 10 plaatsen. 
Punten 30-15-10-8-6-5-4-3-2-1. Bij ex-aequo telt het aantal ritoverwinningen, op de 
tweede plaats de algemene rangschikking en indien dan nog gelijk is de uitslag van de 
laatste rit doorslaggevend.

• Strijdlust:
Rangschikking per dag: Er worden na elke afgelopen ronde ter hoogte van de officiële 
aankomstlijn punten uitgereikt voor de eerste 3 voorbijrijdende rensters (5-3-1). Bij de 
aankomst worden er geen strijdlustpunten toegekend. De per ronde toegekende 
punten (5-3-1) worden verdeeld on-der de U17 en juniores samen.

Bij ex-aequo telt het aantal eerste plaatsen en indien dan nog gelijk wordt gekeken 
naar het aantal behaalde punten in de laatste strijdlustronde van de wedstrijd. De 
renster die daar het meest aantal punten sprokkelde, wint het strijdlustklassement 
van de dag. Indien voorgaande nog steeds zorgt voor een gelijkstandsituatie wordt 
gekeken naar het aantal gesprokkelde punten in de voorlaatste strijdlustpassage. Dit 
principe wordt voorgezet tot er een verschil in punten ontstaat. 

Rangschikking 2-daagse: wordt bepaald door optelling van de punten over 2 dagen. 
Bij ex-aequo tellen het aantal eerste plaatsen en op de tweede plaats de algemene 
rangschikking.

• Voor het jongerenklassement komen alleen de U17-rensters in aanmerking. Het
wordt bepaald op basis van het algemeen individueel klassement (scratch).

• Om in aanmerking te komen voor het klassement van beste Vlaams-Brabantse,
bepaald op basis van het algemeen individueel klassement (scratch), dient men
woonachtig te zijn in Vlaams-Brabant.

• Volgorde van de prioriteit van de truien: Algemeen klassement, Puntenklassement,
Strijdlust, Jongerenklassement en Vlaams-Brabantse.

Artikel 7: Jury 
Het feit aan de start te staan, impliceert dat iedere renster kennis heeft genomen van het 
wedstrijd-reglement van deze wedstrijd en dat alle bepalingen ervan worden aanvaard. 
Teneinde een onberis-pelijk sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen, wordt 
de jurering onder de bevoegdheid ge-plaatst van de aangeduide commissarissen in 
toepassing van de algemene reglementen van Belgian Cycling en Cycling Vlaanderen.

Artikel 8: Bevoorrading – Afvalzone
Er zijn een vaste bevoorradingszone en een vaste wegwerpzone voorzien langs de omloop.

Artikel 9: Geschillen, betwistingen en onvoorziene gevallen
Alle inbreuken zullen bestraft worden volgens de reglementen van Belgian Cycling en 
Cycling Vlaanderen.

De uitslagen worden dagelijks bekend gemaakt per mail. 
Alle onvoorziene gebeurtenissen worden door de wedstrijdjury beslecht.



Ontmoeten en Beleven
Niet zomaar een slagzin, maar een filosofie waar wij in geloven en onze drijfveer om ieder feest, groot of 

klein, weelderig of sober, tot een juweeltje uit te werken. 

Een locatie die staat voor originaliteit, zich in het groen situeert maar toch makkelijk bereikbaar is? Dan 
staat ons team met de glimlach klaar om u in ‘t Rietlaer te ontvangen. 

U kan rekenen op stijlvolle ruimtes volledig afgestemd op uw noden. Meer nog, een grondige 
opfrisbeurt sinds oktober 2015 tilde deze alen nog een trapje hoger qua beleving en comfort. Met een 
capaciteit tot 450 personen, een privé parkting waar meer dan 250 wagens een plaatsje kunnen vinden 

en strategisch gelegen (E314, afrit 23, Scherpenheuvel), kunnen we uw gasten de stress achterlaten.
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Artikel 10: Huldiging:
Na afloop van elke rit is er een huldigingsceremonie. 

Volgende rensters dienen zich na de wedstrijd aan te dienen:

- De dagwinnares van de wedstrijd over de U17 en Junioren gespreid (scratchuitslag).
- De dagwinnares van de wedstrijd bij de U17.
- De dagwinnares van de strijdlust.

De leiders in: 
- het algemeen klassement (geel)
- het puntenklassement (groen)
- het klassement van de strijdlust (rood)
- het jongerenklassement (U17) (wit)
- de eerste Vlaams-Brabantse junior (blauw)
- de eerste Vlaams-Brabantse U17 (oranje)

Bij de start van de volgende rit worden de rensters met de trui op de eerste rij verwacht.

Indien een renster leider is in meerdere klassementen wordt de trui gedragen in de volgende rit 
door de eerstvolgende renster in dat klassement.
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