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PROVINCIALE REGIO CLUBONDERSTEUNING 

We stellen vast dat het organiseren van wedstrijden steeds complexer wordt zowel omwille van 
interne als externe factoren. 
 Interne factoren: de administratieve workload bij aanvraag en verloop van wedstrijden (cfr. 

digitalisering aanvraag en afhandeling; aanschrijven wielerteams) 
 Externe factoren: de technische belemmeringen en veiligheidsrestricties bij het gebruik van het 

openbaar domein (afsluiten en inrichten parcours met technische hulpmiddelen, signaalgevers, 
politietoezicht,  geneeskundige hulpdienst) 

Met het oog op het behoud en de verbetering van de organisatie van jeugd- en 
competitiewedstrijden door de verschillende organiserende clubs, heeft Cycling Vlaanderen 
afdeling Vlaams-Brabant een netwerk opgebouwd van Provinciale Regio Clubondersteuners 
(PRC’s). 

 

De PRC is de lokale contactpersoon voor de betrokken clubs die een wielerwedstrijd organiseren in 
één van de verschillende disciplines. 

De PRC is tevens coördinator tussen de clubs van de betrokken regio voor alle organisatie-
aspecten waarin door logistieke of commerciële samenwerking (parcoursmateriaal,  
signaalgeversnetwerk,  communicatie) een win-win situatie voor de clubs kan gecreëerd worden. 

De PRC kan namens de federatie-afdeling en op verzoek van de clubs van de regio optreden als 
vertegenwoordiger/onderhandelaar/bemiddelaar optreden voor wielerinitiatieven die in 
samenwerking met gemeentelijke overhe(i)d(en) georganiseerd kunnen worden. (bv. 
kampioenschappen). 
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NETWERK PROVINCIALE REGIO CLUBONDERSTEUNING 
 

Provinciale coördinatie   

André Vanlint (0478/360945 - voorzitterwpv.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen) 

 

Noordwest   Benny Willems (0475/623989 - willemsbenny@scarlet.be) 
                                           Danny Van Praet (0475/495938  - danny.vanpraet@skynet.be) 

Grimbergen, Kapelle o/d Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Vilvoorde, Wemmel  

 

Haacht    Benny Willems (0475/623989 - willemsbenny@scarlet.be) 
                                           Danny Van Praet (0475/495938  - danny.vanpraet@skynet.be) 

Boortmeerbeek, Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Machelen, Steenokkerzeel, Zemst 

 

Pajottenland   Patrick Demunter (0475/914277 - patrick.demunter@proximus.be) 
Asse, Affligem, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Ternat 

 

Zuidwest-rand   Patrick Demunter (0475/914277 - patrick.demunter@proximus.be) 
Beersel, Drogenbos, Halle, Linkebeek, St Genesius Rode, St Pieters Leeuw  

 

Tienen-Landen   Eddy Lissens (0475/308234 - eddy.lissens@gmail.com) 
Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw  

 

Aarschot-Diest   Jos Smets (0475/640908- voorzitter.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen) 
Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, 
Tremelo  

 

Leuven    Jos Smets (0475/640908- voorzitter.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen) 
Bertem, Bierbeek, Boutersem, Herent, Kortenberg, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee 

 

Tervuren-Overijse  Jos Smets (0475/640908- voorzitter.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen) 
Hoeilaart, Huldenberg, Kraainem, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Zaventem 
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FORMULIER AANVRAAG UITLENING MATERIAAL 

Club (stamnummer en naam): __________     __________________________________________________ 

Contactpersoon: ___________________ Email: ____________________________ GSM: _______________ 

wenst volgend materiaal (aantallen in te vullen) te ontlenen  op volgende datum  __  /  __  / ____   

De club draagt zelf zorg voor het ophalen en het terugbrengen te Heverlee na afspraak (podium te Steenokkerzeel) en voor de 
opslag. De club draagt het risico en verantwoordelijkheid van het materiaal gedurende de tijd dat deze ter beschikking zijn gesteld 
en zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren. De club zal elke schade en gebrek melden. Voor schade die de club aan derden 
direct of indirect ingevolge het gebruik veroorzaakt, is de verlener in beginsel niet aansprakelijk. De club zal de verlener ter zake 
voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 

Bij afhaling wordt een waarborg van 50 EUR (contant) gevraagd die bij het inleveren terug gegeven wordt. 

Formulier te versturen naar info.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen. 
 

 
 

 Max. Aantal  
 

 Max. Aantal 

BOPLAN Bumper 
110 x 45 

 

20   
Armband 

signaalgever 

 

50  

Set 
afstandsborden 

 

1   
C3-bordje 

signaalgever 

 

50  

Groene vlag 
alu constructie 

inklapbaar 
 

2   
Hesje 

signaalgever 
 

50  

Einde wedstrijd 
aanduidingsbord 

(100 x 80) 
 

2   Gele vlag 

 

9  

Einde wedstrijd  
banner (100x80) 

 

2   Vlag aankomst 

 

1  

Oranje zwaailicht 

 

2      

Groene vlag 

 

2  Podiumwagen 

 

1  
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FORMULIER UITLENING MATERIAAL 

 
Club (stamnummer en naam): __________     __________________________________________________ 

Contactpersoon: ___________________ Email: ____________________________ GSM: _______________ 

 
 

 
 

Max. Aantal  
 

Max. Aantal 

BOPLAN Bumper 110 x 45 20   Armband signaalgever 50  

Set afstandsborden 1   C3-bordje signaalgever 50  

Groene vlag 
alu constructie 

inklapbaar 

2   Hesje signaalgever 50  

Einde wedstrijd 
aanduidingsbord (100x80) 

(100 x 80) 

2   Gele vlag 9  

Einde wedstrijd  banner 
(100x80) 

2   Vlag aankomst 1  

Oranje zwaailicht 2     

Groene vlag 2  Podiumwagen 1  

 

De club draagt zelf zorg voor het ophalen en het terugbrengen te Heverlee na afspraak (podium te Steenokkerzeel) en 
voor de opslag. De club draagt het risico en verantwoordelijkheid van het materiaal gedurende de tijd dat deze ter 
beschikking zijn gesteld en zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren. De club zal elke schade en gebrek melden. 
Voor schade die de club aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik veroorzaakt, is de verlener in beginsel niet 
aansprakelijk. De club zal de verlener ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 
Bij afhaling wordt een waarborg van 50 EUR (contant) gevraagd die bij het inleveren terug gegeven wordt. 
 

Materiaal opgehaald op:  __  /  __  / ____    Terugname  op:  __  /  __  / ____        

Terug  te brengen op:  __  /  __  / ____        
 

Voor ontvangst,  Voor terugname, 
Betaalde waarborg: _____  EUR  Terug betaalde waarborg: _____  EUR 
De club (naam + handtekening) CyV Vlaams-Brabant (naam + handtekening) 
 
 
 
 
CyV Vlaams-Brabant (naam + handtekening) De club (naam + handtekening) 
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SIGNAALGEVERSDIENST 
 
Voor de Vlaams-Brabantse clubs werd een signaalgeversdienst voor wedstrijden van de regionale 
en nationale kalender opgestart. 
De organisatoren kunnen indien zij het wensen beroep doen op deze dienst voor het inzetten van 
signaalgevers op hun wedstrijd. 
De club betaalt alleen de effectieve kost van de signaalgeversvergoedingen. De afdeling financiert 
de kosten voor de coördinatie en de administratie. 
De dienst wordt verzorgd door het Safety Event Team. 
 

Categorie Type Tarief 

U12-Miniemen M/V U12 1 

U15-Aspiranten (3 reeksen) M/V U15 1 

U12+U15-Miniemen+Aspiranten (3 reeksen) M/V U12+U15 4 

Supplementaire reeksen (*) M/V   5 

U17-Nieuwelingen & Juniores V 1.16 (alle) 1 

U17-Nieuwelingen M 1.17 (alle) 1 

Juniores M  1.14 1 

  M 1.14IC 2 

U23 & Elite-2 V alle 1 

U23 M 1.13 2 

  M 1.13IC 3 

U23 & Elite-2 M 1.12C 1 

  M 1.12B 2 

  M 1.12A 2 

  M 1.12IC 3 

Elite individueel M   3 

Elite-3 & Masters  M/V 1.18 1 

Funwedstrijd M/V alle 1 
 

 
Contactgegevens voor extra informatie en aanvragen: 
 

 

Safety Event Team vzw 
Langstraat 27, 3384 Attenrode (Glabbeek) 
info@minasto-event-support.com 
Tel: 0491/17.48.53 

 

Nieuwe signaalgevers zijn altijd welkom en mogen zich nog steeds melden. 

mailto:info@minasto-event-support.com
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