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BERICHT AAN DE CLUBS UIT DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
Aanbestedingen van de provinciale kampioenschappen - Weg 2023. 

 
De organisatoren van wielerwedstrijden uit Vlaams-Brabant worden er attent opgemaakt dat in het lokaal 
Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee zal overgegaan worden tot de toewijzing van de organisatie van de 
provinciale kampioenschappen bij wijze van aanbesteding. 
De Vlaams-Brabantse clubs die minstens drie opeenvolgende jaren bij Cycling Vlaanderen zijn aangesloten 
en sindsdien jaarlijks minstens één wedstrijd hebben georganiseerd en hiervan bewijzen van bekwaamheid 
hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen.  

Wij verzoeken dat alle geïnteresseerde clubs het lastenboek evenals het verplichte inschrijvingsformulier 
aanvragen bij de voorzitter Jos Smets (voorzitter.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen) of de voorzitter 
WPV André Vanlint (andrevanlint@telenet.be  0478/360945). 

De aanbestedingen komen op zaterdag 22 oktober 2022 om 10 u aan bod in volgende orde:  

• U15 

• U17  

• junioren  

• U23 & elite-2 (één wedstrijd met 2 titels)  

• dames-nieuwelingen • dames-junioren • dames-elite  

• elite-3 & masters  

• tijdrijden  

De aanbestedingsformulieren dienen AANGETEKEND verzonden te worden aan Jos Smets, Vlierbeekstraat 
27, 3052 Blanden, in dubbele omslag waarop duidelijk vermeld staat aan de buitenzijde “Provinciaal 
kampioenschap 2023 - categorie: ......” en moeten er uiterlijk ACHT dagen voor de datum van toewijzing 
aankomen.  
De aanbestedingsformulieren kunnen ook afgegeven worden bij aanvang van de vergadering van de 
betreffende aanbesteding.  
 
De datums van volgende kampioenschappen zijn in 2023 vastgesteld als volgt:  

- U15: donderdag 18 mei  (Weg U13, U14 & U15) :OHHemelvaart 
- U17: zaterdag 6 mei of zondag 7 mei (één wedstrijd - 2 titels) 
- Junioren: zaterdag 13 mei of zondag 14 mei (één wedstrijd - 1 titel)  
- U23 & Elite-2: zaterdag 29 april of zondag 30 april (één wedstrijd - 2 titels)  
- Tijdrijden: dinsdag 4 april of donderdag 13 april  

 
Op het formulier tot kandidatuurstelling wordt vermeld:  
1. de categorie waarvoor men in aanbesteding gaat  
2. de aanbestedingssom in cijfers en letters rekening houdend met de minimumoffertes: 

U15  1000 EUR (weg 12j-13j-14j, geen tijdrijden) 
U17 (1° en 2° jaars) 750 EUR 
Juniores 1000 EUR 
U23 & Elite-2 samen 1500 EUR 
Vrouwen U23 & elite/juniores/U17 125 EUR/categorie 
 Elite-3/Masters 125 EUR 

 
De kosten voor de organisatievergunning, het prijzengeld, de fotofinish en de telecommunicatie vallen ten 
laste van de Vlaams-Brabantse Afdeling (uitgezonderd vrouwenwedstrijden en Elite-3 & Masters). 
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