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VERSLAG -VIDEOCALL 

24/06/2020 Vlaams Uitvoerend Comité 2020/003 

19:00 

Aanwezig:  André Vanlint, Jos Mondelaers, Carina Van Cauter, Jos Smets, Jan Vandael, Swa 
Eliaerts, Arthur Jordens, Benny Willems, Eric Vanrobaeys, Marc Wauters, Wim 
Deblaere, Dirk Avonds, Gabriël Termont, Marc Van Den Eynde, Mathieu 
Bruyneel, Eddy Lissens, Frank Glorieux, Ronny Wynants, Patrick Demunter, Curd 
Roelandt  

 

1. Goedkeuring verslagen  

VWC-200519-V-20.005-R 

VMBC-200605-V-20.003-R 

VCR-200507-V-20.002-R 

 

2. Coronacrisis – stand van zaken  

• Protocollen heropstart  

De protocollen werden steeds goedgekeurd door het kabinet sport en Sport Vlaanderen. Bij 

versoepeling zal het protocol geüpdatet worden naar de laatste maatregelen.   

• Heropstart competitie  

o Wedstrijden juli  

Om onze leden iets van aanbod te geven, kwam vanuit de federatie de oproep naar organisatoren 

voor de maande juli. Momenteel staan er ongeveer een 60-tal wedstrijden op de kalender. Dit 

aangevuld met eigen initiatieven in samenwerking met de afdelingen op de open wielerbanen en het 

circuit van Zolder.  

o Wedstrijden vanaf augustus  

De inschrijvingen voor de wedstrijden in augustus zal online gaan vanaf 15 juli.  

o Toepassing jeugdreglementering  

Om iedere renner nog voldoende kansen te geven in 2020 zal het jeugdreglement opgemaakt in de 

jeugdgids 2020 verder worden toegepast.  

• Heropstart recreatie  

Er wordt over het algemeen weinig druk ervaren vanuit clubs en leden om opnieuw toertochten te 

gaan fietsen. Dit in tegenstelling tot de clubs en leden binnen competitie. Er is heel wat begrip voor 

de huidige situatie en de moeilijkheden die organiseren in deze tijden met zich meebrengt. 

Bovendien kon men tijdens de Coronaperiode blijven fietsen en kan men dat sinds kort ook terug in 

groep. Het aanpassen aan de maatregelen is voor velen een brug te ver zie verder waardoor de 

meeste organisatoren afgelasten voor de maanden juli en augustus. 

Ook voor de organisatie van recreatieve fietstochten is een draaiboek opgesteld en goedgekeurd 

door het kabinet en Sport Vlaanderen. Wat zijn de grote voor onze clubs nieuwe punten:  

o Nauwer overleg met lokale overheid (Covid Event Risk Model in te vullen) 

o Werken met voorinschrijven (gsm, e-mail of online formulier).  

o Geen inschrijving op de dag zelf mogelijk 

o Contact- en cashloze betaling organiseren. Liefst vooraf. 

o Focus is buiten 

o Coronaverantwoordelijke of -team: aantal deelnemers bepalen + draaiboek opmaken 

o Vooraf aangeven op hoeveel deelnemers je mikt 

o Bevoorrading afgeraden 

Heel beperkte kalender in juli momenteel. De tochten die doorgaan worden aanzien als testevents.  
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3. Disciplines 

Veldrijden  

 Flanders CX challenge  

Vooraleer we dit definitief kunnen laten bekrachtigen, zijn er nog enkele opmerkingen vanuit onze 
verschillende commissies. Deze opmerkingen moeten eerst uitgeklaard worden vooraleer er een 
definitief akkoord kan worden gegeven.  
 
Hieronder een opsomming van de punten waarover we een akkoord willen:  

• Twee wedstrijden op één dag moet mogelijk zijn  

• Alle wedstrijden tellen mee voor het klassement 

• Klassement wordt opgemaakt via de federatie  

• Geen instapbedrag voor de organisator 

• Duidelijke overeenkomst omtrent sponsorgelden  

• Kampioenstrui koppelen aan het regelmatigsheidscriterium  

• Kalenderopmaak door Cycling Vlaanderen 
 

Reglementering veldrijden 2020-2021 

Opmerking Jan Vandael omtrent de inschrijvingsprocedure. Onderstaande wordt toegevoegd in het 

reglement: 

De inschrijvingen vangen aan met de categorieën die als eerste van start zullen gaan. Gevolgd door 

de daaropvolgende categorie en zo verder tot alle renners van de diverse categorieën de 

inschrijvingstafel zijn gepasseerd. 

Eric Vanrobaeys omtrent de startorde. De startprocedure voor alle categorieën wordt opgenomen in 

het reglement.  

 

Het reglement werd bekrachtigd.  

 

BMX 

Reglementering BMX-teams 

Door de coronacrisis wordt het reglement voor BMX-teams niet aangepast richting 2021. De 

grondige studie die normaal gezien ging plaatsvinden in 2020 wordt verschoven naar 2021.  

 

4. Varia  

ZIJ aan ZIJ – STAVAZA  

GROEP GENT: 

- 32 meisjes 

- Zomerplanning wordt uitgewerkt  

o Zaterdag 04/07 Wielerpiste Brugge – 16u-18u voor een training 

o Dinsdag 07/07 Workshopdag VWEM Gent: 

▪ Voormiddag: workshops met 3 thema’s in carrousel: fietsonderhoud, 

koerstechniek en -tactiek & teambuilding. 

▪ Namiddag: fietsrit in groep van 2-3u. 

o 1 dag in week 20-24/07: oefenen Cycling Vlaanderen Proef + groepsrit 

o Dinsdag 04/08 of woensdag 05/08 Kennismaking met huidige competitierensters op 

circuit Zolder.  
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Link met club: 

o Elk meisje werd intern aan een club gelinkt. Ik deed een concreet voorstel naar de 

betrokken clubs met de vraag of ze enkele meisjes willen/kunnen opvangen. 

Antwoorden afwachten voor we meisjes definitief laten integreren in de club. 

o Doel: vanaf 01/07 fietst elk meisje wekelijks mee tijdens een training met hun club. 

 

GROEP TREMELO: 

- +/- 20 meisjes 

- Eerste samenkomst op woensdag 24/06 in Herentals. 

o Enkele sportieve testjes om hun niveau en conditie in kaart te brengen. Opgedeeld in 

3 sessies.  

- Verder programma wordt na 24/06 opgemaakt:  

o Zaterdag 04/07 Wielerpiste Hulshout 18u-20u wel reeds gereserveerd. 

o Programma zal sterk afhankelijk zijn van het feit of de meisjes in die groep ergens 

een koersfiets van iemand kunnen gebruiken in juli, want Canyons ten vroegste in 

augustus weer binnen. 

o Clublink wordt ook na 24/06 gemaakt. 

 

 


