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Beste wielerliefhebber

Het wielerjaar 2022 is voorbij. Eindelijk terug een volledig wielerseizoen zonder coronaperikelen.

Onze afdeling mag dan ook op alle vlakken terugblikken op een meer dan geslaagd jaar. 

De resultaten van onze renners in alle disciplines en in alle categorieën waren uitstekend!

De organisaties bleven in onze provincie op peil. Een wielerjaar waar we als afdeling 125 jaar “jong” werden. 

Naar aanleiding van dit 125-jarige bestaan verscheen er in het najaar een boek over de rijkelijke 

geschiedenis van de West-Vlaamse wielersport van auteur Patrick Cornillie. Misschien een mooie cadeautip 

voor alle West-Vlaamse wielerliefhebbers. 

We kijken dan ook als afdeling halsstarrig uit naar het wielerseizoen 2023.

Naar jaarlijkse gewoonte ligt voor jullie weer de infobrochure van Cycling Vlaanderen West- Vlaanderen 

klaar.

In deze brochure vinden jullie de wieler- en recreakalender, prijzenbarema's, prijzenbarema’s voor 

wedstrijden, een overzicht en informatie rond de diverse categorieën, de West-Vlaamse commissies en de 

contactpersonen van de afdeling. 

Daarnaast kunnen jullie alle actuele informatie steeds raadplegen op de websites van Cycling Vlaanderen 

(met een link naar de provincie West-Vlaanderen) en Belgian Cycling. 

En tot slot beantwoorden de vele bestuursleden en nauwe medewerkers van Cycling Vlaanderen graag jullie 

vragen.

Tenslotte wil ik ook iedereen waarop we steeds een beroep kunnen doen bedanken.

De vele vrijwilligers in de clubs met renners, de organisatoren van wielerevenementen, 

de signaalgevers, de talrijke sponsors in deze brochure, mijn medewerkers in de afdeling en de leden van de 

pers voor hun positieve berichtgeving over de West-Vlaamse wielersport.

De hele West-Vlaamse ploeg van Cycling Vlaanderen wenst jullie in elk geval een hoogstaand en 

(wieler)sportief 2023 toe.

Geert Barbry

Voorzitter Cycling Vlaanderen

Afdeling West-Vlaanderen
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Van Syntra West-cursist tot wielerverzorger bij NXTG

Wielerverzorger Eva De Smet (rechts) met wielrenster Scarlett Souren na haar overwinning.

Na een bachelor Toegepaste Psychologie en een master Politieke Wetenschappen had Eva De Smet (35) zin 
in een nieuwe uitdaging. Ze koos voor de opleiding Wielerverzorger aan Syntra West. Dankzij die opleiding 
deed ze een jaar lang ervaring op als ‘soigneur’ van een Nederlandse wielerteam in binnen- én buitenland. 
Volgend jaar start ze als vaste freelancer bij vrouwenwielerploeg AG Insurance NXTG. Eva vertelt hier meer 
over haar ervaring.

Dag Eva, vanwaar je keuze voor Wielerverzorger?
‘10 jaar geleden heb ik zelf een poging tot wielrennen gedaan. Ik nam deel aan wielerwedstrijden, maar ik 
bengelde voornamelijk achteraan het peloton. Die droom heb ik dan maar opgegeven (lacht). Vorig seizoen 
startte een vriendin als wielrenster op haar 27ste. De vaste masseur van Stefanie had het jaar voordien de 
opleiding Wielerverzorger gevolgd aan Syntra West. Hij zag hoe ik Stefanie bijstond, en raadde mij de 
opleiding aan. Ik dacht: Let’s give it a try!’ 

Wat was jouw ervaring met die opleiding?
‘Ik combineerde de opleiding met mijn job bij het lokale bestuur. Ik volgde één keer per week les op 
woensdagavond. In november-december kregen we tijdelijk twee keer per week les. Dat was wel een stukje 
intensiever, maar het is me toch gelukt (lacht). De docenten waren zeer gedreven en gepassioneerd door hun 
vak. Ze stonden altijd open voor vragen. Zelfs nu ik de opleiding heb voltooid, kan ik nog altijd bij hen terecht. 
Ook met de andere cursisten klikte het goed. Het waren stuk voor stuk mensen met een groot wielerhart.’

Wat was voor jou het hoogtepunt van de opleiding?
‘Het leukste aan de opleiding was mijn stage bij de Nederlandse Wielervereniging Schijndel. Daar verzorgde ik 
de vrouwelijke junioren (17-18 jaar) en beloften (18-23 jaar). Ik mocht enkele mooie wedstrijden begeleiden, 
zowel in binnen- als buitenland. Ik heb onder meer als wielerverzorger gewerkt in Nederland, Frankrijk en 
Tsjechië.’
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Eva aan de slag als wielerverzorger bij de vrouwelijke beloften van Wielervereniging Schijndel.

Wat houdt jouw job als wielerverzorger precies in?
‘Veel mensen hebben een stereotiep beeld van een wielerverzorger als iemand die de renners masseert en 
bidons aangeeft, maar de job is véél meer dan dat. Denk maar aan medical taping, de gepaste voeding en 
drank selecteren, het vele coördinatiewerk … Wat mij bijvoorbeeld verraste, is het grote belang van 
mentale ondersteuning bieden en EHBO. De meeste wedstrijden verlopen goed, maar als er toch een 
ongeval gebeurt, moet je snel ingrijpen.’

“Haar helm was in 3 stukken gebroken, en ze kon niet meer bewegen.”

Wat is het ergste ongeval dat je al hebt meegemaakt?
‘Bij een Nederlandse wedstrijd heb ik een valpartij meegemaakt waarbij enkele rensters zwaargewond 
raakten. Onze sprintster Scarlett Souren kwam als eerste over de meet, maar na de aankomst volgde er een 
korte bocht waardoor ze tegen een nadar terechtkwam. Haar helm was in 3 stukken gebroken, en ze kon 
niet meer bewegen. Op zo’n moment moet je als wielerverzorger de kalmte proberen te bewaren, en de 
renster zo goed mogelijk verzorgen. Gelukkig kon ik terugvallen op alles wat ik over EHBO geleerd heb 
tijdens de opleiding Wielerverzorger. Ze is er uiteindelijk vanaf gekomen met een hersenschudding.’

Binnenkort start je als wielerverzorger bij AG Insurance NXTG. Hoe is dat tot stand gekomen?
‘Eén van de docenten John Delbecque bracht ons tijdens de opleiding regelmatig op de hoogte van 
opportuniteiten. Een week na het eindexamen belde John mij plots op: “Eva, ik heb een mooie kans voor 
jou. Hier is het telefoonnummer van Jolien D’hoore.” Ik stond met mijn mond vol tanden. Jolien D’hoore is 
natuurlijk niet de minste naam in het Belgische wielrennen. Wonder boven wonder herkende Jolien mij nog 
van vroeger terwijl ik dacht: “Jolien, jij reed altijd vooraan in het peloton, en ik helemaal achteraan.”’ 

‘Ik mocht toen het trainingskamp voor de Tour de France bijwonen van NXTG. Ik vond die week bij NXTG zó 
leuk dat ik vanaf volgend jaar bij hen start als vaste freelancer. Ik ben John nog altijd ontzettend dankbaar 
dat hij mij die kans heeft gegeven. Intussen heb ik mij ook ingeschreven voor de opleiding ‘Mental coaching 
in sportbegeleiding’ aan Syntra West. Zo zal ik de ploeg niet enkel fysiek, maar ook mentaal beter kunnen 
ondersteunen. Ik kijk alvast enorm uit naar dit nieuwe avontuur!’

Interesse in de opleiding Wielerverzorger of Mental coaching in sportbegeleiding? Ontdek alle sportieve 
opleidingen van Syntra West via https://syntrawest.be/opleiding/sport-en-gezondheid
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Op woensdag 16 november waren we met onze 

commissie organiserende clubs te gast bij één van de 

hoofdsponsors van de Tour de France winnaar: Visma. 
We werden er goed ontvangen door Dhr. Gianni Boone, de commercieel 

directeur van Visma bouwsoft, administratieve software voor bouw – en 

groensector,  en kregen een rondleiding in de mooie kantoren te 

Meetkerke. Daar kregen we te horen dat het bedrijf reeds 11000 

klanten heeft, maar het doel is dit fors op te trekken de komende jaren. 

Naast het feit dat er veel belang wordt gehecht aan de tevredenheid van 

klanten en personeel, leerden we ook dat Visma’s artificial intelligence 

het wielerteam Jumbo Visma ondersteunt.

Tijdens deze 2de vergadering van het jaar stonden terug verschillende thema’s op de agenda. 

Nabespreking voorbije wielerseizoen, bespreking nieuwe statuten Cycling Vlaanderen, nieuwe 

reglementen 2023, enz.

Het werd wederom een vruchtbare vergadering waar ieder zijn inbreng kon geven, er werd geluisterd en 

gediscussieerd en iedereen kijkt reeds hoopvol uit naar het nieuwe wielerseizoen 2023.

We waren reeds een 1ste maal samengekomen in juni met onze commissie in de nieuwe gebouwen van 

Syntra West te Brugge.

Visma is één van Europa’s toonaangevende leveranciers van bedrijf kritische software voor een 

efficiëntere en veerkrachtige samenleving. Door het werk van bedrijven en organisaties van elke omvang 

te vereenvoudigen en te automatiseren, verbeteren ze het dagelijks leven van mensen. Visma 

investeerde in Bouwsoft, een Belgisch bedrijf dat reeds 25 jaar instaat voor administratieve software 

voor bouw-, groenprofessionals, installateurs en architecten. Je kan hen bereiken via www.bouwsoft.be
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Hadden jullie een Wereldkampioen aan de start

van jullie organisatie?

De Westhoek MTB club mocht een wereldkampioen verwelkomen 

op haar toertocht te Beerst!

Er al eens gedacht om als organiserende club of club met renners een CYCLO, MTB of GRAVEL-rit te 

organiseren?

Er zijn nog verschillende vrije data/weekends in de RECREA-kalender West-Vlaanderen voor 2023.

Als organiserende club hebben jullie de ervaring en know-how in het organiseren van wielerwedstrijden, en 

kunnen jullie beroep doen op een bende enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. Deze ervaring kan gebruikt 

worden voor de organisatie van jullie CYCLO, MTB of GRAVEL-rit.

De nodige materialen (bewegwijzeringspijlen en borden, evenals banners en een bevoorradingstentje) kunnen 

GRATIS gebruikt en uitgeleend worden bij de provinciale uitleendienst…

In 2023 is het organiseren GRATIS gezien de organisatievergunning voor 2023 is weggevallen.

Een goede organisatie kan eventueel een extra vorm van inkomsten zijn voor de clubkas. 

Wensen jullie informatie of willen jullie ook een RECREA-tocht organiseren?

Voor meer info:
Bjorn Leenknegt
Voorzitter Recrea commissie WVL
bjorn.leenknegt@gmail.com
GSM: 0496 26 48 06
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Kalender Recrea 

West-Vlaanderen 2023
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Gravelen is, eenvoudig uitgelegd, fietsen op (voornamelijk) gravelwegen. Met gravelwedstrijden als 

“Unbound gravelrace” en “The Belgian Waffle Ride” heeft Amerika al een grote gravelscene. In België was er 

nog niet veel te doen totdat een aantal studenten van de Howest in samenwerking met Cycling Vlaanderen 

de allereerste gravelrace op Vlaamse bodem organiseerden op 9 april dit jaar: de À Bloc Gravel Race 

Beernem! Het parcours was 10 km lang. Er waren verschillende categorieën voor zowel jongens als meisjes, 

heren als dames: nieuwelingen, junioren en 18+ funklasse. De volledige race werd volledig georganiseerd 

door een groep van vier gemotiveerde studenten met een hart voor de koers: Joost, Brem, Jasper en Aiden. 

Als onderdeel van hun opleiding, Sport en bewegen (Howest), moesten ze namelijk een sportief evenement 

uit de grond stampen.

Dat er veel interesse voor een gravelrace was, werd meteen duidelijk: binnen de kortste tijd was het grootste 

deel van het evenement al uitverkocht. “Bij de funklasse hebben we zelfs het deelnemersaantal moeten 

vergroten en een wachtlijst creëren zodat zo veel mogelijk mensen de kans hadden om deel te nemen”, 

vertelt Brem. Dat ze dan ook de allereerste zijn, is echt wel uniek. “Stiekem dromen we er al van dat mensen 

na vandaag zullen terugdenken aan deze dag als het startschot van de competitieve gravelscene, dat zou 

heel cool zijn!”, bekent Aiden.

Samenwerking met Cycling Vlaanderen

Via hun opleiding kwam de groep al snel in contact met Cycling Vlaanderen, dat regelmatig 

wielergerelateerde projecten van de opleiding Sport en bewegen (Howest) ondersteunt. “Al vrij snel werd 

duidelijk dat de mensen van Cycling Vlaanderen overtuigd waren van ons project en ons hiermee wilden 

helpen”, zegt Brem. “Met die hulp waren we enorm blij aangezien we zelf geen ervaring hadden en onze 

docenten nu ook niet direct thuis zijn in de wielerwereld”, legt Jasper uit.

“Het was voor ons de eerste keer hé, qua organiseren wisten we van veel dingen dus ook het fijne niet van 

af”. Het vertrouwen en de mogelijkheid om altijd organisatorische vragen te kunnen stellen, bracht de jonge 

initiatiefnemers al een hele stap dichter bij de realisatie van de allereerste gravelrace van het land.

Enorm succes

“Dat het een succes ging worden hadden we ergens wel verwacht maar niet op die manier”, vertelt Joost. 

“Dat de open categorie na twee uur al volzet was, was echt een verrassing!” Uiteindelijk telden we een 200-

tal moedige deelnemers. Op de dag van de race stroomde het volk al vrij snel toe. Het weer was dan ook 

uitstekend, paraplu’s waren nergens voor nodig. Enerzijds zagen we familie en vrienden die kwamen 

supporteren maar anderzijds waren er ook heel wat nieuwsgierige passanten die nog nooit van gravel racing 

gehoord hadden. Een goede promotie voor deze nieuwe wielerdiscipline.

Voor eens en altijd, wat is dat beestje nu eigenlijk?

Gravel racing kan je eigenlijk wat vergelijken met een wielerwedstrijd op de weg maar dan op gravel of 

onverharde wegen. Die wegen zijn wel niet zo technisch als bij bijvoorbeeld een mountainbike of cyclocross 

race. “Bij een gravel race gaat het wel echt om met de grote molen over de vaste of losse gravel te razen”, 

aldus een professional binnen de sport. Het parcours loopt daarbij meestal door bossen en/of open vlaktes. 

Om zo een parcours succesvol af te leggen rijd je best met een aangepaste koersfiets met een dikker paar 

banden voor meer grip.

31



32



Checklist veiligheid voor organisatoren
Openings- sluitingsvoertuig conform de voorschriften
Nominatieve lijst signaalgevers
Afsluiting (aantal meters) conform de voorschriften
Medische dienst
- Ziekenwagen volgt de wedstrijd
- Voldoende medisch personeel aanwezig
- Vaste post voldoende bemand
Voldoende signaalgevers aanwezig
Gevaarlijke plaatsen op de omloop voldoende beveiligd
Afval- en wegwerpzone voorzien (met markeringsborden)
Vuilbak aanwezig in de afval- wegwerpzone

Gouverneur Carl Decaluwé
Uit  één van onze vergaderingen ‘organiserende clubs’ van vorig jaar werd voorgesteld alle burgemeesters 

en schepenen van sport uit te nodigen voor een overleg om de noden van de organisatoren te bespreken.

We vonden daarin een luisterend oor bij onze gouverneur dhr. Carl Decaluwé , die prompt alle 64 steden en 

gemeenten een uitnodiging stuurde. Op woensdag 19 oktober kwam iedereen samen in het koersmuseum 

te Roeselare waar de gouverneur naast het welkomstwoord, nogmaals benadrukte hoe belangrijk het 

wielrennen voor West-Vlaanderen is. 

Dhr. Surdiacourt van de provincie gaf een voordracht over veiligheid in dorpskernen, risicoanalyse door 

organisator en gemeente/politie. 

Dhr. Spiesschaert van Cycling Vlaanderen had het onder meer over meer dorpskoersen en verjongen 

leeftijd signaalgevers. Daarna werd nog nagepraat bij een drankje aangeboden door stad Roeselare.

Algemene vergadering VZW Cycling Vlaanderen, 

vestigingseenheid West-Vlaanderen
Op 15 februari 2023 is de volgende algemene vergadering voorzien in zaal Sport en Spel te Ruiselede. 

Daar zullen de nieuwe stemgerechtigde leden verkozen worden, naast het huldigen van de leden met 25-35 

of 50 jaar dienst. Ook krijgen we meer informatie over de verzekeringen – zowel voor recreatieve, 

competitie als voor organiserende clubs.
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SAMENSTELLING WESTVLAAMSE 

COMMISSIE W-P-V  2023
Provinciaal Voorzitter:
BARBRY Geert Rupelstraat 20 8820 TORHOUT 0475/278484

Voorzitter PCWPV / Nat. Official:
VANROBAEYS Eric Oude Bruggeweg 7 8810 LICHTERVELDE 0485/754231

Secretaris PCWPV / Kand. UCI Official :
MISSEEUW Bjorn Kattestraat 5 8210 ZEDELGEM 0477/433726

Internationaal Official:
DERYCKERE Jurgen Rietvoornstraat 36/101 8530 HARELBEKE 0474/785157
JOOREN Jempi Fam. Devosstraat 21 8880 LEDEGEM 0495/231985

Kand. UCI Official:
VANDERMEULEN Xavier Wakkensteenweg 108 8710 SINTBAAFS VIJVE 0495/670012

Nationaal  Elite Official:
ARNOUT Arent Van Iseghemlaan 49/0801 8400 OOSTENDE 0472/755111
DEBLAERE Wim Potteriestraat 19 8810 LICHTERVELDE 0494/673306
DERAMOUDT Jan Hoge Duinenlaan 2 8670 KOKSIJDE 058/532710

Nationaal Official:
BOUCQUEZ Joost Engelstraat 8 8480 ICHTEGEM 0499/285732
BRULEZ Krist Olympialaan 17 8880 LEDEGEM 0468/245338
DEBOEUF Peter Boterstraat 18 8870 IZEGEM 0494/326479
DE CONINCK Franky Keizerstraat 5 8700 TIELT 0477/894779
DELVA David Walleweg 68 8510 KORTRIJK 0485/440334
GRYSON Dirk Oekenestraat 52 8870 IZEGEM 0494/928126
LAGAISSE Kristof Waregemstraat 385 8540 DEERLIJK 0476/410191
LAUWAGIE Peter Schaakstraat 95 8310 BRUGGE – St Kruis 0497/459716
PRUVOOST Joeri Tapuitstraat 83 8540 DEERLIJK 0477/361787
SPIESSCHAERT  Kris Kapellestraat 10 8755 RUISELEDE 0474/364154
TALLOEN Dirk Torhoutsestraat 54 8020 OOSTKAMP-Rudderv.    0477/773452
TOURLOUSSE Marc Clevenstraat 6 8920 LANGEMARK 0475/781001
VANDEPUTTE Stijn Tieltsestraat 10 8531 HARELBEKE 0477/637052
WILLAERT Kristof Koekelarestraat 81 8610 HANDZAME -Edewalle 0496/808319

Provinciaal Official:
BARBRY Giel Rupelstraat 20 8820 TORHOUT 0470/688501
BEKAERT Rony Koning Albert I laan 82/12 8800 ROESELARE 0476/848852
BEUNNENS Hans Karrestraat 97 8560 MOORSELE 0478/983204
BOGAERT Didier Krokusstraat 2 8880 LEDEGEM 0474/630019
DECLERCK Noël Groeningestraat  2/9 8530 HARELBEKE 0477/416673
DECOCK Marnix Kastanjelaan 18 8610 KORTEMARK 0495/651617
DE GEYTER Céline Tapuitstraat 83 8540 DEERLIJK 0472/813223
DE PRETRE Tom Doornikserijksweg 380 8510 KORTRIJK-Kooigem 0497/932834
DE  LAERE Pascal Langewegel 1c 8680 KOEKELARE 04948/72306
DERYCKE Serge Witte Rankedreef 7 8970 POPERINGE 0493/620606
DESCHUYTTER Filip Gistelsteenweg 623 8490 JABBEKE 0496/268138
D’HEER Jurgen Peperstraat 40 8501 KORTRIJK-Heule 0478/395821
NIJSSEN Daniel Ieperse Steenweg 88 8630 VEURNE 0495/589089
SAUBAIN Dirk Reigerstraat 18 8600 DIKSMUIDE 0476/805334
VANDENABEELE Blanca Heirweg 33 8710 WIELSBEKE 0496/020858
VANNESTE Wim Ter Gracht 34 8560 WEVELGEM 0484/343532
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Kandidaat Provinciaal Afgevaardigde:
BUGGENHOUT Ronny Esenweg 60 8600 DIKSMUIDE 0477/599699
DE BACKERE Mieke Driekerkenstraat 36/11 8501 KORTRIJK(Bissegem) 0475/973927
DEJONGHE Bram Knokkestraat 21 8552 ZWEVEGEM(Moen) 0487/113747
DELBAERE Patrick A. Ruzettelaan 157/144 8370 BLANKENBERGE 0495/277202
DELBECQUE Dries Stationsstraat 78 8540 DEERLIJK 0476/788830
MATTHEUS Sharon Jules Van Hevelstraat 10 8480 ICHTEGEM 0499/488462
SINNESAEL Jurgen Langedreef 15 8954 WESTOUTER 0474/402831
SCHOUTETEN Marc Erkegemstraat 127 8020 OOSTKAMP 0476/340278
VANDENBERGHE Marnix Stampkotstraat 60 8580 AVELGEM 0474/020338
VERLEDENS Julie Ter Zompt 7 8791 WAREGEM(Beveren-Leie) 0478/690052
WIELFAERT Jurgen Vinktstraat 103 8700 TIELT(Aarsele) 0468/130697

Operator Camera + medewerkers:
DESMET Oda Torhoutsestraat 54 8020 OOSTKAMP 0477/773452
HOORENS Willy Poortersstraat 42 8510 KORTRIJK-Marke 0475/317034
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