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DAGORDE LEDENVERGADERING 25 FEBRUARI 2022 

 

1. Verwelkoming  

2. Verslag van de jaarwerking 

3. Samenstelling provinciaal hoofdbestuur Afdeling Vlaams-Brabant Cycling Vlaanderen. 

Voor de vernieuwing van de leden van het Provinciale Hoofdbestuur ontvingen we 6 geldige kan-

didaturen voor 9 plaatsen zodat er geen verkiezingen moesten gehouden worden en kunnen we 

volgende leden benoemen 

- voor een termijn van 4 jaar: Bergmans Johan, Bronckaers Eddy, Hendrickx Eddy, Van Oos-

terwyck Daniel en Vander Putten Patrick. 

- voor een termijn van 2 jaar: Debleser Charles 

4. Initiatieven en objectieven 2022 

5. Financieel verslag 

6. Informatie i.v.m. regelgevingen voor de organisatoren van wielerwedstrijden 

7. Huldiging van de jubilarissen, ereleden en verdienstelijke clubs 

8. Uitreiking van de Lifetime Achievement Award en de Trofee voor Wielerverdienste 

9. Wedstrijdkalender 2022  
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1. WELKOMWOORD  

Na 2020 werd ook het voorbije wielerjaar opnieuw geplaagd door het coronavirus waardoor het seizoen van 
de niet-professionele wedstrijden pas in juli kon van start gaan. Het was voor de organisatoren moeilijk puzze-
len om zowel budgettair als administratief de wedstrijden in orde te krijgen met als logisch gevolg dat een aan-
tal organisaties niet konden doorgaan. 

In deze moeilijke coronatijd ontstond het Vermarc Cycling Project. Een initiatief van zaakvoerder Marc Ver-
beeck om de wielersport in deze moeilijke tijd nieuw leven in te blazen. Hierdoor werden dertien extra koer-
sen in Vlaams-Brabant georganiseerd. Dank zij dit project kregen we in onze regio een uniek en ongezien wie-
leraanbod van rittenwedstrijden voor de verschillende categorieën en een nieuwe profkoers. Bijgevolg bete-
kende dit alles een extra stimulans voor de Vlaams-Brabantse regio. 

De Ronde van Vlaams-Brabant, de enige rittenwedstrijd die in 2020 in België werd georganiseerd voor elite-2 
en U23 renners, kwam ook onder de vleugels van het Vermarc Cycling Project. Heel veel dank aan de firma 
Vermarc Sport, sponsors, organisatoren, ploegen, renners, medewerkers om er nog een mooi sportjaar van te 
maken. Volgend jaar zetten we de trend verder en bouwen we verder aan de  wielersport in onze provincie. 

Maar ook al onze andere organisatoren draaien mee op een hoog niveau, zoals in de Road Series en de Beker 
van België. Ondanks de moeilijke periode vonden er 4 Belgische en 1 Vlaams kampioenschap plaats in onze 
provincie. 

De Sportvrienden Mazenzele   Kampioenschap van Vlaanderen U15  
Unlimited Cycling Team Belgium  Belgisch kampioenschap Elite-3 en Masters 
De Liedekerkse Pijl    Belgisch kampioenschap U17  
Gemeente Bertem    Belgisch kampioenschap U23 en Elite-2 
WSC Dr. Tistaertvrienden Affligem  Belgisch kampioenschap U17 (2020) 

Financiën en signaalgevers blijven echter broodnodig. Iedereen moet beseffen dat zonder organisatoren het 
jeugdige talent niet op de weg kan rijden.  Ik wil dan ook nogmaals vragen aan de entourage van de renners 
dat zij de wedstrijden mee ondersteunen door een deelnemerslijst te kopen of een consumptie benuttigen in 
de drankstand van de club. Het is voor hen slechts een kleine bijdrage maar voor de organisaties zijn die vele 
kleintjes belangrijk. Ze moeten ook steeds actiever op zoek gaan naar sponsors want de bakkers, cafés, banken 
en plaatselijke zelfstandige ondernemers van weleer verdwijnen. 

Wat het sportieve niveau van de provinciale wedstrijden en organisatoren betreft kunnen we terugblikken op 
een kwaliteitsvol wielerjaar met een veiligheidsniveau van hoog niveau. Spijtig genoeg moeten we opnieuw 
vaststellen dat meerdere organisaties het moeilijk hebben om financieel en organisatorisch rond te komen.  
Reden ook waarom er een project start voor de ondersteuning van de wielerclubs. 

In september beleefden we een hoogtepunt in de geschiedenis van het Vlaams-Brabants wielrennen. Tussen 
19 en 26 september werden de wereldkampioenschappen verreden in Vlaanderen en de finish van de wegrit-
ten was in Leuven. We waren getuigen van schitterende wedstrijden in een fenomenale sfeer. Duizenden sup-
porters moedigden de renners aan. De 100e verjaardag van de wereldkampioenschappen was er eentje in stijl. 
Alle voorbereidingen en alle medewerking van de talrijke wielerliefhebbers hebben geloond want het was één 
echt volksfeest dat men over de hele wereld kon volgen. 

Positief is ook de jeugdwerking van onze afdeling en van onze Vlaams-Brabantse clubs. Wij tellen nog steeds 
een groot aantal miniemen en aspiranten die een gezonde basis vormen voor onze wielerpiramide.  Onze 
jeugdclubs werden hiervoor beloond met  een gouden (Jonge Rakkers Vollezele,  CT Glabbeek, AA-Drink Jonge-
renteam, YCT Demer en Dijle, BMX Keerbergen, N-W Brabant, Leuven fietst, Olympia Tienen, Wielerschool 
Hoekske Maleizen en BMX Bekaf) of een zilveren label  (Wielerschool Affligem en Royal Cureghem sportief). 
Dit jaar kenden we een ferme stijging van het aantal jeugdrenners en de uitdaging wordt om dit verder te zet-
ten. 

Ondanks de moeilijke periode konden we in 2021 toch volgende internationale topprestaties van onze Vlaams-
Brabantse renners noteren:  
- Aiko Gommers, 1° wereldkampioene pumptrack 
- Thibau Nys, Europees kampioen weg U23 en 3° EK veldrijden U23 
- Tuur Dens, 2° EK scratch U23 en 2° WK scratch elite 
- Remco Evenepoel, 3° EK tijdrijden, 2° EK weg en 3° WK tijdrijden. 
- Jasper Stuyven won Milaan - Sanremo 
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Het aantal recreatieve sportbeoefenaars groeide in 2021 tot bijna 6000 vergunninghouders. We organiseerden 
in het kader van het WK en in samenwerking met enkel clubs de “Vlaams-Brabant Cycling Classic”. Dit initiatief 
wordt zeker opnieuw hernomen want de samenwerking en inzet was zo groot dat we dit absoluut wensen ver-
der uit te bouwen. 

Het aantal tochten in onze provincie is daarentegen echter blijven achteruitgaan. Verschillende verklaringen 
worden aangegeven: uiteraard corona maar ook de leeftijd, de helpende handen die achterwege blijven, het 
teruglopende aantal deelnemers op de tochten, zijn de meest gehoorde frustraties. Deze trend is in gans 
Vlaanderen voelbaar, maar in onze provincie is de teloorgang het grootst.  

Vlaams-Brabant is geen verkeersvriendelijke en daardoor ook geen fietsvriendelijke provincie. Maar toch kun-
nen we nog steeds terugblikken op een degelijke provinciale wielerwerking met een aantal puike organisaties 
zoals het PK tijdrijden, de wedstrijden van het Vermarc Cycling Project en de Ronde van Vlaams-Brabant waar 
Eddy Lissens zijn schouders onder zet. 

Ook een pluim voor André Vanlint en Mia Willems die zorgen voor onze Club-Info waarbij de clubs extra infor-
matie over onze provinciale werking bekomen.  

De kampioenenvieringen en de jaarlijkse restaurantdagen konden we dit niet laten doorgaan en een doorstart 
van dit laatste loopt erg moeilijk zodat we dit in 2022 niet zullen kunnen realiseren. Voor het feestcomité on-
der leiding van Danny Van Praet wordt het dus ook een uitdaging om extra middelen te vinden voor onze uit-
gebreide jeugdwerking.  

Tot slot wil ik, in naam van de afdeling, al de firma's die ons hebben gesteund bedanken.  Dank ook aan de 
vertegenwoordigers van de pers, de besturen, de verschillende politie- en hulpverleningsdiensten, dank 
aan alle clubs met hun talrijke medewerkers, dank ook aan de vele anonieme wielervrienden en de stille 
medewerkers. Ik dank ook al de leden van het Hoofdbestuur, de voorzitters en leden van de verschillende 
commissies voor hun inzet tijdens het voorbije jaar.  

Ik hoop dat iedereen de motivatie blijft vinden want het is dankzij jullie dat de wielersport in stand blijft, 
onze sport waar we zoveel om geven en die ons hopelijk in 2022 opnieuw koersplezier en voldoening mag 
bezorgen.  
 

 

Jos Smets 
Voorzitter Afdeling Vlaams-Brabant    
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2. VERSLAG VAN DE COMMISSIE WPV 

 
Het wielerjaar 2021 was er eentje met ups en downs. In het Overlegcomité werd beslist om alleen professi-
onele wielerwedstrijden toe te laten. Dit betekende dat de regionale wedstrijden allemaal geannuleerd 
werden. Eindelijk kwam dan het verlossende bericht dat we vanaf 9 juni konden koersen met in achtne-
ming van kleinere beperkingen. Vanaf 1 juli kregen we groen licht om onze sport te beoefenen zonder be-
perking. Onmiddellijk werd er gesleuteld aan de kalender. Organisatoren werden aangesproken om te orga-
niseren. De provinciale kampioenschappen werden verplaatst. Vele wedstrijden werden gespreid over een 
kleine tijdspanne met als gevolg een druk bezette kalender. 

Voor de provinciale kampioenschappen probeerden we met de clubs te overleggen om van een bestaande 
wedstrijd een open kampioenschap te maken. We slaagden wonderwel in ons opzet en konden in moeilijke 
omstandigheden puike organisaties op poten zetten.  Daarom van harte dank voor de inzet van de verschil-
lende clubs: 
Wielerclub Buizingen Sportief   Provinciaal kampioenschap weg aspiranten 
Koninklijke Wielerclub Heide Sportief  Provinciaal kampioenschap weg  nieuwelingen 
Wielerclub De Smurfen Herfelingen  Provinciaal kampioenschap weg juniores 
WSC De Lindense Wielervrienden Linden Provinciaal kampioenschap weg elite en U23 
Wielervrienden De Oude Smis   Provinciaal kampioenschap weg meisjes-jeugd   
                                                                         vrouwen-elite en vrouwen-U23 
Wielerclub Dr. Tistaertvrienden Affligem Provinciaal kampioenschap Piste aspiranten 
                                                                                     Provinciaal kampioenschap Piste Nieuw/Jun/meisjes 
De Verenigde Sportvrienden Boortmeerbeek     Provinciaal kampioenschap veldrijden alle categorieën 

Door een gebrek aan een organisator weken we voor het provinciaal kampioenschap tijdrijden uit naar het 
circuit in Zolder. Hier organiseerden we in eigen beheer zodat de renners ook de mogelijkheid kregen om 
een provinciale titel tijdrijden te behalen. 

Tijdens de moeilijke coronatijd kregen we in de provincie een welgekomen steun van de firma Vermarc 
Sport uit Rotselaar. Zij wilden de wielersport ondanks de moeilijke tijd laten leven. Marc Verbeeck en vader 
Frans stampten het ‘Vermarc Cycling Project’ uit de grond. Hierdoor werden dertien koersen in Vlaams-Bra-
bant georganiseerd. Met dit project willen ze koers op zijn mooist. Puur en met de sport als topprioriteit. 
Het Vermarc Cycling Project gaf een sterke impuls voor de continuïteit van de wielersport in onze enthousi-
aste regio. Dank zij dit project kregen we immers in onze regio een uniek en ongezien wieleraanbod van 
rittenwedstrijden voor de verschillende categorieën en een profkoers. Bijgevolg betekende dit alles een ex-
tra stimulans voor de regio Vlaams-Brabant. 

Naast de 2de editie van Grote Prijs Vermarc, organiseerde Vermarc Cycling Project in 2021 een programma 
voor verschillende categorieën. Onder andere vrouwelijke jeugdrensters (nieuwelingen en juniores) konden 
een 2-daagse wielerwedstrijd rijden. Wielerclub Kapelle O/D Bos in Tisselt en wielerclub De Oude Smis in 
Landen zorgden voor de organisatie. Ook nieuwelingen en juniores kwamen aan hun trekken. Respectieve-
lijk Het Vliegend wiel Rotselaar, WC Hoger Op Nieuwrode, Wielervrienden Nieuwrode, Liedekerke, Schoon-
derbuken Koers in Schoonderbuken zorgden voor puike organisaties.  

Verder kwam de Ronde van Vlaams-Brabant (5-daagse) onder de vleugels van het Vermarc Cycling Project. 
Dit jaar waren  we te gast in Huldenberg, Tienen-Goetsenhoven, Leefdaal (tijdrit en wegrit) en Rillaar. De 
truien werden behaald door: Gele trui: Tomas Kopecky  - Groene trui: Vito Bart – Oranje trui: Ayco Bas-
tiaens  -  Rode trui: Daan Soete -  Witte trui: Tomas Kopecky - Blauwe trui: Brent Clé. 
Heel veel dank aan de firma Vermarc Sport, sponsors, organisatoren, ploegen, renners, medewerkers om er 
alweer een mooi sportjaar van te maken. Volgend jaar zetten we de trend verder en bouwen we aan de 
groei van de wielersport in onze provincie.  

In de maand september maakten we een nieuw hoogtepunt mee in de geschiedenis van de Vlaams-Bra-
bantse Afdeling. Tussen 19 en 26 september werden de wereldkampioenschappen verreden in de regio 
Vlaanderen. De finish van de wegritten was getrokken in de stad Leuven. Gedurende vier dagen lang gaven 
de renners in en om Leuven het beste van zichzelf. We waren getuigen van schitterende wedstrijden in een 
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fenomenale sfeer. Duizenden supporters moedigden de renners aan. De 100e verjaardag van de wereld-
kampioenschappen was er eentje in stijl. Alle voorbereidingen en alle medewerking van de talrijke wieler-
liefhebbers hebben geloond want het was één echt volksfeest. 
We kunnen terugblikken op een geslaagd feest dat men over de hele wereld kon volgen. 
 
Het optimisme was zeer groot. Met volle vertrouwen begonnen we ook aan het veldritseizoen. Dit werd in 
de beginfase door de herschikkingen van de wegkalender gedeeltelijk overlapt. Maar spijtig genoeg kwam 
de Deltavariant weer roet in het eten gooien. Hierdoor kregen we in de provincie te maken met enkele af-
gelastingen. Dit betekent dat we in het komende jaar extra aandacht moeten schenken aan de organisato-
ren van de regionale wedstrijden. Meer dan ooit hebben ze ondersteuning nodig om te kunnen overleven. 
Tijdens de laatste maand van het wielerjaar volgden vier officials met succes de cursus van regionaal offi-
cial. Proficiat en welkom in de wielerfamilie. Aan de andere kant namen we afscheid van Emiel Haepers en 
Remi Hoylaerts wegens het bereiken van de vastgelegde leeftijdsgrens. Alvast bedankt voor de jarenlange 
inzet en de fijne samenwerking. 
 
Tot slot wens ik iedereen te bedanken die zich inzet voor de wielersport: officials, organisatoren, perssein-
gevers, hulpdiensten, gemeentediensten enz. Zonder al deze mensen was er geen wielersport.  
 
André Vanlint,    
Voorzitter Commissie WPV Vlaams‐Brabant   
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3. VERSLAG JEUGDCOMMISSIE - PROVINCIAAL WIELERCENTRUM  
 
Wat een jaar in 2021, door de verschuiving van vele wedstrijden en de pandemie 
Een woord van dank gaat in de eerste plaats naar de medewerkers van de jeugdcommissie voor het gele-
verde werk tijdens het voorbije jaar in deze moeilijke tijden. De toename van het aantal renners in de 
jeugdcategorieën in onze provincie bewijst dat er goed werk wordt geleverd door zowel door de provinciale 
afdeling, centra en de clubs welke via het jeugdsportfonds in aanmerking komen voor een label, volgende 
labels werden behaald : Gouden label : Jonge Rakkers Vollezele,  CT Glabbeek, AA-Drink jongerenteam, YCT 
Demer en Dijle, BMX Keerbergen, N-W Brabant, Leuven fietst, Olympia Tienen en Wielerschool Hoekske 
Maleizen en BMX Bekaf; - Zilveren Label :   Wielerschool Affligem en Royal Cureghem sportief. 

Alle activiteiten werden door toename van coronavirus on hold gezet  voor een onbepaalde tijd. Cycling 
Vlaanderen stelde een begeleidende gids samen voor de heropstart voor de trainingen. 

 Nu was het uitzien naar de heropstart van de competitie. Op 12 juni konden we terug wedstrijden corona-
proef laten doorgaan. Cycling Vlaanderen Vlaams-Brabant huurde in juli  een dag  het circuit te zolder om 
het provinciaal kampioenschap tijdrijden te laten plaatsvinden. 

‘Kidz On Wheelz’ een scholenactie waar elke school kan aan deelnemen, tovert je speelplaats om tot een 
aantrekkelijk, uitdagend fietsparcours, in het parcours is er aandacht voor fun, veiligheid en fietsvaardig-
heid voor de leerlingen van de derde graad van de lagere school. Deze uitdaging kon terug van start gaan 
bij de aanvang van het schooljaar 2021-22. 

Het Provinciaal Wielercentrum,  dat in Vlaams-Brabant veel meer is dan een opleidingscentrum voor de 
jeugd maar ook de organisatie van promotionele activiteiten organiseert.  

De jeugdhervorming met de Cycling Vlaanderen proef werd in 2021  niet meer toegepast, er werd gewerkt 
aan een ander alternatief : “ Het Cycling Vlaanderen traject – de juiste cadans “ , waarin de groeilijnen zijn 
uitgetekend voor elke categorie en  waarbij de clubs hun verantwoordelijkheid nemen en beslissen wan-
neer de renner klaar is om zijn vergunning aan te vragen.  Ook in 2021 kon je nog een promovergunning 
aanvragen, een promovergunning is een gratis ( en tijdelijke) competitievergunning voor beginnende wiel-
renners die jonger zijn dan 18 jaar, zij kunnen zo op een laagdrempelige manier hun stappen zetten in de 
competitiewielersport. Met deze competitievergunning kan je deelnemen aan 4 wedstrijden van Cycling 
Vlaanderen na een medische keuring bij een erkende sportarts en het afleggen van en slagen voor de Cy-
cling Vlaanderen proef.      

 De cyclocrosstrainingen elke woensdag van september tot eind januari vertrekken aan het voetbalterrein 
te Nieuwrode. Vanaf april tot eind september wordt er ook getraind op de dinsdag en donderdag op een 
gesloten omloop aan het PC te Heverlee. In ons PWC kun je echt voor alles rond wielrennen terecht. 

 De werking van onze coaches verdient zeker meer dan een pluim. Ook dit jaar is dit weer het geval. Ook 
voor hen was het een moeilijke tijd om alles op een veilige manier te laten verlopen.  Al onze mensen die 
week in week uit in de weer zijn doen dit allemaal met een bepaald engagement.  Zowel op de weg als in 
het veld als op de piste wordt er door de coaches prima werk geleverd.  Ook de werking in de verschillende 
centra en ook alle activiteiten die er door de coaches georganiseerd worden .  We willen wielerstages ver-
ruimen en aantrekkelijk maken voor iedereen.   Terwijl dit voor en stuk de instapdrempel naar de wieler-
sport kan verlagen.    

Wat  mijn voornemens voor 2022 betreft  al het goede dat er is behouden en nog verbeteren.   
 
Hugo Serin 
Voorzitter  Jeugdcommissie 
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STATISTIEKEN VLAAMS-BRABANT 
 
 

 
 

  

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Micro BMX 5 15 22 17 11 20 12 19 19 16 11 10 15

Miniemen BMX 8 4 7 5 11 11 19 26 32 30 43 40 41 42 38 45 55 52 44 41

Aspiranten BMX 3 3 6 4 2 5 9 28 23 21 18 24 27 14 18 20 20 18 16 25

Miniemen WPV     34 36 36 46 52 69 65 86 82 88 115 132 133 118 135 152 138 122 110 121 145

Aspiranten WPV 61 62 61 65 76 100 103 99 77 99 116 117 127 139 148 149 167 197 176 169 159 180 153 145 184

Totaal Miniemen 34 44 40 53 57 80 76 105 108 120 145 175 173 159 177 190 183 177 162 165 186

Totaal Aspiranten 61 62 61 65 76 103 106 105 81 101 121 126 155 162 169 167 191 224 190 187 179 200 171 161 209

TOTAAL MIN+ASP 61 62 61 65 110 147 146 158 138 181 197 231 263 282 314 342 364 383 367 377 362 377 333 326 395

TOTAAL MIN+ASP WPV 61 62 61 65 110 136 139 145 129 168 181 203 209 227 263 281 300 315 311 321 297 302 263 266 329

Nieuwelingen 55 66 69 79 90 91 84 94 98 125 107 105 116 111 113 140 133 110 119 137 143 120 102 126 134

Juniores 97 73 47 59 72 87 99 94 85 106 111 123 115 107 117 105 112 118 97 100 100 114 110 98 107

Beloften 85 76 82 74 49 69 71 88 98 102 105 104 97 110 105 114 103 78 87 87 90 101 82 82 109

Elite 111 90 88 99 71 92 91 111 111 105 96 105 92 96 113 106 89 105 95 79 69 77 70 61 78

Dames Nl-Jun-Elite-Mast 11 11 10 14 17 18 13 21 31 31 31 32 34 30 33 37 32 36 33 40 33 35 32 34 49

TOTAAL NL-ELITE 359 316 296 325 299 357 358 408 423 469 450 469 454 454 481 502 469 447 431 443 435 447 396 401 477

TOTAAL MIN-ELITE 420 378 357 390 409 493 497 553 552 637 631 672 663 681 744 783 769 762 742 764 732 749 659 667 806

Amateurs+Masters 77 65 53 44 37 104 89 57 53 61 111 125 140 135 111 102 97 113 100 133 113 107 115 113 117

TOTAAL MIN-MAST 497 443 410 434 446 597 586 610 605 698 742 797 803 816 855 885 866 875 842 897 845 856 774 780 923

Miniemen BMX 8 4 7 5 11 11 19 26 32 30 43 40 41 42 38 45 55 52 44 41

Aspiranten BMX 3 3 6 4 2 5 9 28 23 21 18 24 27 14 18 20 20 18 16 25

Micro BMX 5 15 22 17 11 20 12 19 19 16 11 10 15

BMX 9 15 10 13 12 19 30 42 24 17 23 11 6 14 5 9 11 12 13 24

TOTAAL BMX 20 22 23 22 25 35 58 101 94 90 101 86 94 82 80 93 102 93 83 105

MTB 33 28 11 11 18 26 29 28 26 31 26 30 32 28 23 26 24 25 32 23

497 443 410 434 446 650 636 644 638 741 803 884 932 936 976 1012 982 1001 952 1000 964 982 892 895 1051

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Miniemen 3 7 6 6 4 6 6 10 12 12 16 13 12 11 16 17 12 12 11 2 8

Aspiranten 6 7 9 8 9 21 21 22 21 17 17 21 22 21 23 21 18 19 20 25 15 20 20 2 9

Nieuwelingen 78 69 78 76 65 65 66 69 61 69 66 66 60 61 62 60 54 58 48 46 45 38 34 5 22

Juniores 85 81 70 65 72 78 70 64 59 52 56 66 71 65 58 58 51 55 49 52 50 43 43 4 26

Beloften+Elite 188 179 167 178 140 125 117 119 111 100 93 83 83 82 79 73 64 73 60 58 58 51 43 11 22

1.12 open 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2

1.18 open 8 11 16 17 12 11 16 11 9 8 6 6 6 4 3 8 4 2

Vrouwen 10 8 5 5 7 8 10 16 14 13 9 13 17 17 8 7 11 8 11 19 13 5 12

Elite m/c 12 13 12 11 10 10 9 9 9 10 8 10 10 11 13 11 9 9 10 9 9 10 11 11 9

369 349 346 346 304 311 296 307 288 288 278 282 279 282 280 263 225 239 221 222 205 197 184 44 112

Ama+Masters+Gentl 11 12 11 7 8 29 11 5 5 15 16 18 22 30 28 27 23 24 25 33 21 36 28 3 9

Cyclo-Cross 31 25 34 22 24 20 20 24 15 23 20 27 22 28 39 40 36 48 51 48 62 61 60 26 32

Piste 11 11 7 10 10 6 8 9 11 7 8 6 7 8 6 8 8 8 7 7 4 5 4 11 2

422 397 398 385 346 366 335 345 319 333 322 333 330 348 353 338 292 319 304 310 292 299 276 84 155

STATISTIEK RENNERS

STATISTIEK WEDSTRIJDEN
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4. VERSLAG COMMISSIE VOOR RECREATIEVE SPORTEN. 
 

Het aantal clubs en leden in Vlaams-Brabant is nog altijd in stijgende lijn, we sluiten 2021 af met 5927 leden. 

We hopen dat we straks de kaap van 6000 leden kunnen overschrijden. 

 

 
 
 

 

 
 

0

50

100

150

200

250

2018 2019 2020 2021 2022

Evolutie aantal toertochten per provincie

WVL OVL ANT LIM VLB



 

10 

 

 

Het aantal toertochten blijft echter dalen en deze trend is in gans Vlaanderen voelbaar. De algemene daling 

in het aantal tochten is vooral te wijten aan het wegvallen van ‘gewone’ toertochten. Dat zijn tochten die 

over het algemeen minder kwaliteit aanbieden dan een Classic-organisatie. Vooral organisaties met minder 

deelnemers vallen weg. Het aantal classics per jaar blijft zowat constant. 

Uit de cijfers kunnen we nog een trend zien: cyclo-tochten haken sneller af dan VTT-organisaties 

 

Cycling Vlaanderen lanceert in 2022 het Fietsfeest en de Cycloo fietsapp. 

Het project ‘Cycling Vlaanderen Fietsfeesten’ zal over meerdere jaren lopen. Steeds op een andere locatie in 

de provincie en bij voorkeur op termijn in streken waar Cycling Vlaanderen niet goed vertegenwoordigd is. 

Een Cycling Vlaanderen Fietsfeest is een fietstochtorganisatie met een aanbod voor elk type fietser. De na-

druk hierbij ligt op mooie parcours voor elk type fietser en beleving voor iedereen. 

Aan elk Cycling Vlaanderen Fietsfeest wordt een Kidz On Wheelz evenement gekoppeld met het daarbij ho-

rende vervolgtraject in de vorm van een lessenreeks i.s.m. de lokale sportdienst. 

De doelstellingen zijn: 

 Cycling Vlaanderen in de markt zetten. Naamsbekendheid vergroten en op termijn blinde vlekken 

wegwerken. 

 Een breder publiek bereiken 

 Mooie streken in een provincie tonen: toerisme in de streek promoten 

 Andere clubs inspireren 

 Samenwerking tussen recrea en competitie bewerkstelligen 

Wat onze eigen organisatie betreft: de “Vlaams-Brabant Cycling Classic” zijn we fier dat we met de gebun-

delde kracht van verschillende clubs en de commissieleden zo een organisatie kunnen uitrollen. In moeilijke 

omstandigheden slaagden we er in om de WK-editie te kunnen laten doorgaan met een record aantal deel-

nemers. 

We hopen op veel wielerplezier in 2022 en om jullie op een van de tochten van de recreatieclubs van 

Vlaams-Brabant te mogen ontmoeten. 

 

Fernand Vangeel 

Voorzitter Provinciale Commissie Recreatie Vlaams‐Brabant.  

0

100

200

300

400

500

600

700

2018 2019 2020 2021 2022

Evolutie totalen toertochten

totaal toertochten standaard Classics



 

11 

5. ADMINISTRATIEF VERSLAG 
 
Rouwbeklag 

Alvorens een overzicht te geven van het bijzondere werkjaar 2021 blijven wij even stil bij het heengaan van 

de volgende personen, trouwe dienaars van de Vlaams-Brabantse wielersport, die ons vorig jaar zijn ontval-

len: 

 AUDIENS Benny, gewezen piloot moto uit Leuven 

 WAUTERS Arthur, lid van RTC De Zwaluw Tervuren en gewezen mandataris van diverse provinciale 

mandaten; 

 AMBROES Roger, voorzitter Wielerclub Broedersclub Hakendover 

 VALKENAERS Maurice, medestichter van het Vliegend Wiel uit Rotselaar 

 JANSSENS Marcel, gewezen voorzitter Sport en Vermaak uit Liedekerke 

 VERBRUGGEN Jean-Luc, voorzitter Wielerclub Ottenburg:  

 DE ROUCK Francis, uit Bekkevoort, ere-afgevaardigde van de provinciale afdeling 

 MATHUES Eduard, medestichtend lid van Wielerclub Heide Sportief 

 VERBRUGGEN Jean-Luc, Voorzitter van Wielerclub Ottenburg 

 MAERSCHALCK Georges: lid WC Sportvrienden van ’t Kapelleke Wemmel 

 PROZAJLO Lydie: echtgenote van Pierre HERMANS, gewezen medewerker Provinciale afdeling, uit Hok-

sem-Hoegaarden 

 DE RAES Victor: voorzitter Verenigde Affligemse WC en ondervoorzitter Dr. Tistaertvrienden, uit Teralf-

ene 

 BOON Dirk: paralympiër uit Begijnendijk, overleden na val met de fiets 

 STERCKX Romain, gewezen voorzitter van de Koninklijke Stoempersclub Leuven 

 VAN DEN DRIESSCHE Frans, veldrijder uit Sint-Martens-Bodegem 

 VANHOREBEEK Alfons, secretaris van de WTC De Witte Spurters, Zichem 

 DEPRE Roger, eresecretaris van de Wielerclub De Snelle Spurters, Hoeleden 

 

Algemene ledenvergadering 

Helaas, net als het jaar voordien kunnen wij het niet hebben over  een overzicht van de provinciale wie-

leractiviteit zonder terug te kijken naar het Covid-19 virus, die ons nu al ruim twee jaar in de ban hield.  

De wereldpandemie is er o.m. oorzaak van het uitstellen van de Algemene vergadering die normaal op 24 

januari 2021 had moeten plaatsvinden. De nodige maatregelen werden genomen om de gebruikelijke sta-

tutaire verplichtingen te treffen zonder fysieke aanwezigheid van onze leden.  

 

Derhalve werden aan alle Vlaams-Brabantse clubs en commissieleden schriftelijk de kandidatuur opge-

vraagd via een digitale te volgen procedure van de te vernieuwen mandaten voor het provinciale hoofdbe-

stuur. 9 personen waren voor een periode van 4 jaar uittredend uit het Hoofdbestuur (Johan Bergmans (*), 

Eddy Bronckaers (*), Danny De Mulder, Guido Debleser (*), Eddy Hendrickx (*), Daniël Van Oosterwyck (*) 

en Patrick Van der Putten (*). De met een asterisk aangeduide leden stelden zich opnieuw kandidaat, ter-

wijl Emile Haepers en Remi Hoylaerts, die beiden de maximum leeftijdslimiet bereikten, voorgedragen en 

unaniem aanvaard werden als erelid van het HDB.  

 

De hardnekkige evolutie van de pandemie maakte dat de aanvang van het wielerseizoen 2021 voor ama-

teurs en jeugd in eerste instantie werd uitgesteld naar 1 april, datum die nadien nog tot einde mei verlengd 

zou worden door het Overlegcomité. 

 

Toch pakte Cycling Vlaanderen maar ook de Provinciale afdeling en diverse gemeenten uit met projecten 

om de wielersport in meerdere facetten te belichten en uit te breiden, zoals: 

- het “Zij aan zij”-project voor meer meisjes op de fiets en een daaraan gelinkte oprichting van een regio-

nale Commissie voor Vrouwenwielrennen; 
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- de intrede van het E-fietsen (met in januari ll. de organisaties van de eerste regionale en nationale kampi-

oenschappen); 

- een oproep naar de overheid toe om het wielrennen te blijven ondersteunen; 

- de intentie van de gemeente Londerzeel voor het uitbouwen van een bikepark. 

 

Als klap op de vuurpijl vond in 2021 van 18 tot 26 september de bijzonder geslaagde editie van de 100-ja-

rige UCI-Wereldkampioenschappen op de weg plaats in Vlaanderen, met onze provinciehoofdstad Leuven – 

Europese Sporthoofdstad n.b. - als schitterende gaststad en kloppend hart voor dit buitengewoon succesvol 

evenement. Tijdens het WK vond een ‘Little Champions’-project plaats, als zijproject van de alom gekende 

‘Kidz on Wheelz’- activiteiten. In het licht van het WK werd tevens de Vlaams-Brabant Cycling Classic voor 

recreanten georganiseerd langs en op het WK-parcours, dat een waarlijk succes kende. 

De overheid steunde ook een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen van 15 tot 25 jaar van de Koning 

Boudewijnstichting om zich beter in hun vel te laten voelen. 

 

Als provinciale afdeling mogen we overigens trots zijn op onze organisatoren die goed bijgedragen hebben 

aan onze activiteiten, ondanks vele hindernissen. In eerste instantie danken wij van harte alle organisato-

ren van Provinciale kampioenschappen, die succesvol konden plaatsvinden.  

De Ronde van Vlaams-Brabant heeft opnieuw plaatsgevonden, dankzij de inzet van het niet versagende 

“Organisatiecomité RvVl-Br” met Eddy en Benny en de anderen. Dank uiteraard aan alle betrokken ge‐

meenten die in het spoor van deze etappekoers hun medewerking voluit gaven. 

 

Ondersteuning clubs 

Overigens is de leiding van de provinciale afdeling Vlaams-Brabant zich uitermate bewust van de belange-

loze en tomeloze inzet van alle organisatoren om de wielersport binnen onze provinciegrenzen verder te 

laten bloeien, reden waarom o.m. volgende initiatieven tot stand zijn gekomen vanuit de afdeling : 

 het motiveren en ondersteunen van organisatoren-vrijwilligers, o.a. door een serviceondersteuning en 

uitleendienst aan organisaties te faciliteren; 

 vanaf 2022: het aanstellen van een contactpersoon belast met assistentie aan organisatoren voor het 

aanleveren van signaalgevers;  

 de automatische betaling aan Unisono (Sabam en billijke vergoeding) inbegrepen in elke organisatiever-

gunning; 

 het opnieuw op punt stellen van het “Vermarc Cycling Project” voor alle categorieën van renners (13 

wedstrijden in Vlaams-Brabant). 

 

Elders in het jaarverslag worden ook de puike topprestaties van onze Vlaams-Brabantse renners belicht en 

bewierookt. Zij zorgen ervoor dat de aantrekkingskracht van onze wielerjeugd en -liefhebbers voor het 

wielrennen levendig blijft.  

 

Overigens krijgen wij via het Overlegcomité van de overheid toch uitzicht op een versoepeling van de pan-

demieregels die ons meer dan twee jaar zullen geteisterd hebben. Een terugkeer naar het ‘normale’ leven 

binnen afzienbare tijd mag – hopelijk – weldra in het vooruitzicht gesteld worden. 

 

Trots mogen wij ook zijn op leden van ons Uitvoerend Comité, die benoemd werden tot regionale commis-

sievoorzitters van de disciplines Weg (Benny Willems), Veldrijden (Eddy Lissens) en Jeugd (Hugo Serin). 

 

 

Clubs : het echt kloppende hart van wielrennen 

 Wat het sportieve niveau van de provinciale wedstrijden betreft kunnen we opnieuw terugblikken op een 

succesvol wielerjaar, wat bleek uit de verslagen van de diverse sporttakcommissies. Ook het kwaliteits- en 

het veiligheidsniveau van de organisaties zijn zeer goed, ondanks de verstrengde regels. Een bijzondere 
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dank gaat uit naar onze clubs met hun talrijke onbaatzuchtige vrijwilligers die de basis vormen van onze 

wielerpiramide en de instandhouding van onze geliefde sport mogelijk maken. 

 

Nieuwe clubs  

Ondanks het tweede coronajaar 2021 sloten 22 nieuwe Vlaams-Brabantse clubs aan bij Cycling Vlaanderen: 

1 2021 001 WTC Hazenpaté   Etterbeek 

1 2021 005 MTB Experience Club  Korbeek-Dijle 

1 2021 006 Ronde van Vlaams-Brabant vzw Heverlee 

1 2021 007 PeakPower Cycling Team  Averbode 

1 2021 008 KC De Trappistiers   Londerzeel 

1 2021 009 Tour de Tietema Cycling Team Brussel  

De stamnummers  1 2021 002, 003 en 004 zijn geschrapt. 

Voor 2022 werden de volgende nieuwe clubs reeds ingeschreven: 

1 2022 001 Anguba Cycling vzw   Baal 

1 2022 002 Lint 1850    Grimbergen 

1 2022 003 Cycling Team Celis   Wilsele 

1 2022 004 Bike2Connect vzw   Heverlee 

1 2022 005 BikeKOM Cycling Team  Nieuwrode 

1 2022 006 Tandemteam Doublepower  Kaggevinne 

1 2022 007 Rijwielen Fides vzw   Bever 

1 2022 008 Veloclub Strombeek  Humbeek 

1 2022 010 Cotacol Cc    Overhespen 

1 2022 011 Safety Event Team   Attenrode 

Het stamnummer 12022009 werd geschrapt. 

Op dit ogenblik telt Vlaams-Brabant 226 aangesloten clubs. 

 

Communicatie 

 

De provinciale afdeling Vlaams-Brabant maakt er een punt van om zo veel en zo goed mogelijk aandacht te 

schenken aan communicatie. Zij gebruikt hiervoor de volgende tools: 

 

- website:   

1. Ga naar de website van Cycling Vlaanderen: https://cycling.vlaanderen/  

2. Klik op “Provincies” in de bovenste balk. Je krijgt nu een lijst van de Vlaamse provincies.  

3. Selecteer hier “Vlaams-Brabant” 

- Club-Info: inlichtingen willems.mia@telenet.be 

- ‘Kanaal Koers’: is een programma op Regio Internetradio Singjaal dat loopt in samenwerking met Cycling 

Vlaanderen Vlaams-Brabant (Info: https://www.kanaalkoers.be).   

 

 

Marc Bollen 

Algemeen Secretaris 
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6. FINANCIEEL VERSLAG  
 
2020 is een jaar om snel te vergeten – zo begon het verslag van vorig jaar 
Maar 2021 is ook een jaar om rap te vergeten. 
 
Wegens het Corona virus dat verder zijn gang ging, werd onze geliefde wielersport fel geteisterd door afge-
lastingen van wedstrijden, trainingen voor de jeugd, stopzetten van de opleidingscentra, niet organiseren 
van ons traditionele restaurantdagen,…  
 
Activiteiten op de internationale kalender waren op zoek naar andere data maar toch één lichtpuntje : de 
Ronde van Vlaams-Brabant kon in onze provincie toch doorgaan en verschillende grote organisaties in onze 
provincie vonden toch een plaats op de kalender. 
 
De vele afzeggingen van wedstrijden hadden dan ook  tot gevolg dat de inkomsten van onze afdeling op een 
laag pitje stonden maar we konden 2021 toch afsluiten met een positief saldo van 2701,17 EUR.  
 
Wat de begroting 2022 betreft, zijn wij er van uitgegaan dat met de installatie van het vaccin terug kan op-
gestart worden met onze provinciale wieleractiviteiten en dit zo snel als mogelijk. 
Wij voorzien in de begroting een uitgave voor een regiowerker die ondersteuning kan geven aan onze plaat-
selijke organisatoren of clubs met renners of recrea organisaties. Verder hebben wij enkele provinciale pro-
jecten ingediend naar Cycling Vlaanderen, projecten die wij willen verwezenlijkt zien in onze provincie in 
2022.  
 
Langs deze weg wil ik dan ook alle leden van het uitvoerend comité bedanken voor de vrijheid die ze mij 
gaven om alle financiële zaken op een professionele manier te kunnen verwerken.  Alle leden van het hoofd-
bestuur wil ik bedanken voor hun maandelijkse interesse naar aanleiding van het financieel verslag van in-
komsten en uitgaven.  
 
 
Patrick Demunter 
Penningmeester 
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7. PROVINCIALE ONDERSCHEIDINGEN 

Clubs met 50-jarig bestaan 
WTC Testelt Sportief 
Haspengouw Sportief Landen 

Clubs met 25-jarig bestaan 
BMX Team Bekaf 

Clubleden met 60-jaar lidmaatschap 
Schils Roger     Wielerclub Vooruit Drieslinter  

Clubleden met 50-jaar lidmaatschap 
Depre Gaston, Van Bossuyt Albert Fietstoeristen Dijle Demerland 
Boonen Alfons Vliegend Wiel Averbode 
Prouve Willy Wielerclub Vooruit Drieslinter 
Hendrikx Daniël WK Moedige Pedaaltrappers Leenhaag 
Vandeweyer Jean, Vanhorebeek Alfons (+) WTC De Witte Spurters Zichem 
Pauwels Vera, Swinkels Leo WTC Testelt Sportief 

Clubleden met 35-jaar lidmaatschap  

Bonnyns Godelieve Fietstoeristen Dijle Demerland 
Francois Jan, Jonckers Omer Wielerclub Vooruit Drieslinter 
Maes Lucien, Mannaerts André, Stuyckens Paul,  
Van Roosbroeck Victor WTC Testelt Sportief 

Clubleden met 25-jaar lidmaatschap 
Janssens Arlette, Nerinckx Stefan Royal Cureghem Sportief 
Peeters Luc Vliegend Wiel Averbode 
Mellaerts Marcel, Paulussen Emiel Wielerclub Heide Sportief Linter 
Dellaert Jurgen, Frederickx Davy, Frederickx Maurits,  
Somers Willy, Vanginderhuysen Dirk WTC De Witte Spurters Zichem 
Huygens Patrick, Janse Chris, Pauwels Gustaaf,  
Smets Jos, Van Der Velpen Guido,  
Van Geel Marcel, Van Thielen Luc WTC Testelt Sportief 

Verdienstelijke organisatoren 

Buizingen Sportief    Provinciaal kampioenschap U15  
Heide Sportief Linter    Provinciaal kampioenschap U17 
WC De Smurfen Herfelingen   Provinciaal kampioenschap Junioren 
Lindense Wielervrienden    Provinciaal kampioenschap U23 & Elite-2 
Wielervrienden De Oude Smis Neerwinden  Provinciaal kampioenschap Vrouwen (elite & jeugd) 
WC Wielervrienden Nieuwrode   Provinciaal kampioenschap Elite-3 en Masters 
WSC Dr. Tistaertvrienden Affligem   Provinciaal kampioenschap Piste  
KWC De Verenigde Sportvrienden Boortmeerbeek Provinciaal kampioenschap Veldrijden  
MTB Team Langdorp vzw     Provinciaal kampioenschap MTB XCO (alle categorieën) 
BMX Team Bekaf Aarschot   Provinciaal kampioenschap BMX (alle categorieën) 
De Sportvrienden Mazenzele   Kampioenschap van Vlaanderen U15  
Unlimited Cycling Team Belgium   Belgisch kampioenschap Elite-3 en Masters 
De Liedekerkse Pijl    Belgisch kampioenschap U17 (2021) 
Gemeente Bertem    Belgisch kampioenschap U23 en Elite-2 
WSC Dr. Tistaertvrienden Affligem   Belgisch kampioenschap U17 (2020) 

Erelid Vlaams-Brabantse Afdeling 
Emiel Haepers, Remi Hoylaerts, Theo Verhavert, Angèle Meltens, Jozef Thielemans 

Trofee voor Wielerverdienste 
Jozef Thielemans (Noord-West Brabant) 

Liftetime Achievement Award 
Jean Van Steenwinkel (Sport Voor Allen Houtem-Vilvoorde) 
Hubert Vermaelen (Lindense Wielervrienden) 

 


