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VERSLAG 

04/04/2019 Vlaams Uitvoerend Comité 2019/002 

19u30 

 

Aan: Wim De Geyter, André Vanlint, Frank Glorieux, Jos Mondelaers, Jan Vandael, 
Filiep Jodts, Jos Smets, Marc Wauters, Swa Eliaerts, , Eddy Lissens, Ronny 
Wynants, , Stefaan Lauwaert, Hugo Serin, Eric Vanrobaeys, Wim Deblaere, Patrick 
Demunter, Johan Moens, Dirk Avonds, Gilbert Magchiels, Ludo Van den Brandt, 
Bart Van Nieuwenhove, Massimo Van Lancker Mathieu Bruyneel, Veerle 
Haerinck,  

Afwezig Carina Van Cauter, Marc Van Den Eynde, Liliane De Staebel, Jonas Quintyn, Koen 
Beeckman, Erwin Borgonjon, Luc Ronsse, Hugo Dhont, Arthur Jordens, Luc 
Janssens 

 

1. Verwelkoming en rouwbeklag 
 

2. Goedkeuring van de verslagen 
2.1. VJC 19.001: goedgekeurd 
2.2. VBC  19.001: goedgekeurd 
2.3. VVC 19.001: goedgekeurd 
2.4. VWC 19.001, VWC 19.002 
Jos Smets: Clubkampioenschappen, organisatievergunning/Provinciale afdeling: oefenkoersen 
Wat is nog een clubkampioenschap tegenover een gewone koers wat heel wat geld kost voor 
een organisatievergunning.  
Reactie van de provincies:  
Als organisator betaal ik meer om een dergelijke koers te organiseren terwijl iedereen mag 
deelnemen?  
Dit moet opnieuw bekeken worden in de wegcommissie, dit naar aanleiding van de 
opmerkingen van Jos Smets en Jos Mondelaers. 
2.5. VCR 19.001 
Jos Smets: Kinderen onder de 8 jaar moeten vergezeld worden door een ouder. Een kind ouder 
dan 8 jaar mag zonder begeleiding deelnemen aan een tocht. 
Er dient een advies te komen of iemand die minderjarig mag starten en wat juridisch 
ondersteund is. 
2.6. VMBC 19.001  
Prijzengeld en afgifte door officials: hier moet meer duidelijk zijn. 
Prijzengeld wordt gestort op de rekening van de organiserende club. Officials vullen omslagen 
op de dag van de wedstrijd.  
Tot vorig jaar kregen de officials het prijzengeld mee.    
Kan dit doorgetrokken worden naar de discipline weg? 
Wanneer werd dit beslist en wat waren de voorwaarden? 
 

3. Aanbesteding KVV 
Veld: U15 en Masters/ Amateurs; 4 kandidaturen: 
Omloop het Houtland: 2701 euro 
Herenthoutse Wieler en Sport: 2200 euro 
Sport en Steun: 2000 euro 
Spinnings Wielerclub: 2000 euro 
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Omloop het Houtland krijgt de aanbesteding. 
 

4. Debat jeugdwielrennen medische commissie 
Stelling 1: Westrijdformats passen deze in visie ‘gezond groeien in de koers’: reglementering is 
opgebouwd met ‘gezond verstand’. Er zijn momenteel geen studies hierrond. 
Stelling 2: Kampioenschappen, klassementen nodig? 
Lottrekking is positief, betere renners krijgen een extra challenge, mindere renners starten 
vooraan. Selecties en klassementen worden niet positief bevonden (al dan niet mogen 
starten). Bij de nevenbonden is dit oncontroleerbaar. 
Bij kampioenschappen, kampioentrui geven is ok. Maar men moet niet met een kampioentrui 
rijden, dat legt de druk hoog op de schouders van de kinderen. 
Wat met de leeftijd? Accent was specifiek op miniemen en aspiranten.  
Stelling 3: ouders die op de zijlijn staan, onderdrukkend of ondersteunend? 
Sensibiliseringscampagnes en infomomenten op jeugdsportfonds, maar de ouders moeten er 
voor open staan. 
Stelling 4: wielrennen vanaf 5 of 8 jaar: waardevol of limiterend? 
Op jonge leeftijd moeten ze van verschillende sporten proeven en zorgen voor een veelzijdige 
ontwikkeling. Nog meer aanmoedigen en motiveren binnen de clubs. Kinderen op jonge 
leeftijd kunnen mentaal sneller afhaken.  
Onder de 12 jaar meer concentreren op off-road disciplines/pistes of gesloten omlopen? 
Stelling 5: leeftijdscategorieën of niveaugroepen? 
Overgaan op leeftijd (dus op dag van verjaardag) of overschakeling naar niveaugroepen of op 
niveau van maturiteit.  
 

Debat moet verder gevoerd worden. De vraag zal gesteld worden in de verschillende 
commissies wie deze debat willen starten.  
Wie is kandidaat? Jos Smets, Wim De Geyter, Hugo Serin, Bart Van Nieuwenhove, Swa Eliaerts.  
 
Uit een analyse van de nieuwelingenselecties voor de nationale/regionale ploeg blijkt dat 80% 
was geboren tussen 1ste en 6de maand , vroeger op het jaar geboren zijn eerder geselecteerd. 

 
5. Voorstellen vanuit de commissies 

5.1. Wegcommissie 
5.1.1. PK 

Indien er geen PK is op de vastgestelde datum, kan er geen andere wedstrijd worden 
georganiseerd op die datum voor de desbetreffende categorie. 
Geraken niet altijd uitbesteed, op een vaste datum om de organisatoren te 
beschermen. 
Terug mee te nemen naar VWC. 

5.1.2. Mini Paris-Roubaix 
Op dezelfde datum als PK U15 met verplichte deelname. Er zal geen toelating gegeven 
worden. Zowel VWC en VJC: straf 8 dagen schorsing, maar week nadien is er 
rustperiode, dus extra straf: mogen ze niet starten op KVV en BK. 

5.1.3. ROP – stand van zaken 
Massimo ligt kort toe over dit verhaal dat discipline overschrijdend. 
Selecties (vooral voor de Nations Cups) worden gemaakt in samenspraak met de 
bondscoaches en provinciale coaches.  

5.1.4. Vergunning clubbegeleider: Verlagen naar 16 jaar zoals trainersvergunning?  
Momenteel jaar waarin je 19 wordt. 
Verzekeringsmatig is dit reeds afgecheckt.  

Werd unaniem aanvaard om de leeftijd naar 16 jaar beneden te trekken.  
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5.2. Veldcommissie 
5.2.1. Hoge velgen bij jeugdwedstrijden : Werd goedgekeurd, geldt dit voor ook voor weg? 

Vanaf wanneer gaat dit in? Vanaf start veldritseizoen 2020. 
5.2.2. Selectieprocedure KVV: zelfde procedure als voor een BK. 

 

5.3. Pistecommissie 
Future series in VWEM: Organisatie oktober-november, vrij weekend tijdens pisteseizoen. 
Meer info volgt naar volgend UC. 

 

5.4. BMX-commissie 
Cruisers-badge: Cruiser rijdt met een groter wiel, vergunning als cruiser:  aparte badge.  

 

5.5. Jeugdcommissie 
Organisatie miniemenproeven: vanuit federatie en niet lokaal. 

 

5.6. Commissie Recrea: Kidz On Wheelz  
5.6.1. Scholenactie: Samenwerking tussen recreatieve commissies in de afdelingen en de 

jeugdcommissies. Kunnen elkaar versterken. Nu werken we vaak op verschillende 
eilanden. 
Presentatie van Mathieu in bijlage. 
Oproep van leuke foto’s van alle Kidz on Wheelz schoolactiviteiten. 

5.6.2. Laagdrempelig aanbod voor kinderen weergeven op de website cycling.vlaanderen 
‘Kidz On Wheelz’: Oefening per discipline om na te gaan welke laagdrempelige 
initiatieven we reeds hebben. KOW wordt gekoppeld aan grote wielerwedstrijden en  
grote recreatieve fietstochten. 
Website: Laagdrempelige activiteiten, dienen samengebundeld te worden en 
communicatie via Cycling Vlaanderen om promotie te voeren voor dergelijke 
activiteiten. 
Folder Stan en Stien: Contacten per provincie staan erop. Alsook de clubs staan 
vermeld per provincie die meewerken aan Kidz On Wheelz en deelnemen aan 
Jeugdsportfonds. 

 
6. Overige punten 

6.1. West-Vlaanderen: 
- toelichting en goedkeuring projectvoorstel KOW - WVL - 22 tot 25 augustus 2019. 

 Dit project zal gekoppeld worden aan de fietshappening ‘BELGIAN CYCLING HAPPENING’, dat 

 zelf gekoppeld is aan het event ‘WEST-VLAAMS MOOISTE’. 

 De geraamde kost van 1500 euro is het bedrag dat provinciale afdeling zal ondersteunen.  
 

6.2.  Vlaamse Wielerschool – Marc Wauters 
6.2.1. Stavaza POP: Er wordt promotie voor gemaakt, op elk BMX parcours dat WK doorgaat. 

 Acties vooropstellen ter promotie van. Marc neemt verder contact op met Massimo. 
 BMX commissie moet ook betrokken worden in dit verhaal.  

6.2.2. WK BMX promotie 
6.2.3.  Efficiënter vergunningsaanvragen 2020 (sign online) 

 Digitale handtekening – niet meer per post.  
 Er is een oproep om alle suggesties binnen te sturen. 
 Dit zal vermoedelijk gerealiseerd worden in september 2020. 
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6.3. Recrea: facturen naar openstaande facturen.  
De afdelingen hebben dit overzicht ook ontvangen en de betalingen zijn ondertussen 
binnen gekomen. Gevraagd wordt om dit sneller op te volgen. 
 
 

Bijlagen  

Onderwerp Naam document 

5.6.1. Presentatie Kidz On Wheelsz: scholenactie 

 


