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BK WEG HEREN & DAMES ELITE HOOGLEDE‐GITS

Op zondag 26 juni weten we wie Stijn Devolder zal opvolgen als Belgisch kampioen op de weg. Die dag vindt in het
West‐Vlaamse Hooglede‐Gits immers het BK voor profs plaats. Voor het eerst zullen ook de dames elite op dezelfde
dag als hun mannelijke collega’s hun kampioenschap betwisten. Het belooft een spannende titelstrijd te worden. Bij
de heren lijkt Philippe Gilbert, die nog nooit de felbegeerde driekleur mocht aantrekken, de absolute topfavoriet. Al
mag men snelle mannen zoals Greg Van Avermaet, Tom Boonen en Jurgen Roelandts ook niet uit het oog verliezen.
Bij de vrouwen wordt het vooral uitkijken naar Ludivine Henrion en uittredend kampioene Liesbet De Vocht.
De dames beginnen reeds om 8u15 aan hun BK en zullen in totaal 107,2 km (8 ronden van 13,4 km) afleggen. De
heren gaan van start om 12u00 voor een wedstrijd van 241,2 km (18 ronden van 13,4 km).
Voor meer info: www.vwchoogledegits.be en www.belgiancycling.be.

VOLG HET BK GRATIS OP JE SMARTPHONE
De KBWB geeft iedereen de kans om via ‘Tapp’ op je Smartphone het BK gratis op de voet te volgen, alsook deel te
nemen aan verschillende wedstrijden, leuke prijzen te winnen, LIVE te chatten en nog zoveel meer. Download ‘Tapp’
nu en maak kans op een officieel truitje van de nationale ploeg of win een rit in de radio‐tourwagen tijdens een
semiklassieker!
Naast de KBWB vind je in ‘Tapp’ nog tal van andere merken met eveneens leuke acties. Voor ieder merk vind je een
aparte stek in de app die alle wedstrijden, polls, stemrondes en voordeelbonnen verzamelt. Bovendien kan je ‘Tapp’
naadloos koppelen aan je Facebook‐account, zodat jij en je vrienden altijd op de hoogte blijven van elkaars recentste
interacties.
Download de App: www.tappnow.com/en/download.

EERSTE LM‐CLASSICS IN HOOGLEDE
De Liberale Mutualiteit geeft op zaterdag 25 juni in Hooglede het startschot voor de eerste LM‐Classics. De LM‐
Classics zijn 5 toerritten voor wielertoeristen, één in elke provincie. West‐Vlaanderen is als eerste aan de beurt, aan
de vooravond en op het parcours van het Belgisch Kampioenschap voor profs. Aan de ritten is een laureaatschap van
de KBWB verbonden.
Fietsen is gezond, en daarom passen de LM‐Classics uitstekend in de
preventiecampagnes
die
de
Liberale
Mutualiteit
en
haar
dienst
Gezondheidsvoorlichting en ‐opvoeding (GVO) opzet om haar leden aan te zetten tot
meer sportieve beweging. “Bewegen maakt ons fitter, beschermt tegen allerlei
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welvaartsaandoeningen, en zorgt in combinatie met een gevarieerde voeding voor een gezond gewicht en een goed
figuur”, aldus secretaris‐generaal Geert Messiaen van de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten. “Daarom zetten
we onze leden aan om deel te nemen aan dit unieke initiatief.”
De Liberale Mutualiteit is ook partner van de KBWB, en uit dit partnership zijn de LM‐Classics ontstaan. “Vrij snel
groeide bij bondsvoorzitter Tom Van Damme en LM‐Classicscoördinator Luc Soens de idee van een laureaatschap
met 5 goed georganiseerde wielertoeristentochten”, legt Geert Messiaen uit. “LM en de wielerbond gaan hiervoor in
zee met de organisatoren van gekende kwaliteitsritten. Wie deelneemt aan 3 van de 5 LM‐Classics ontvangt gratis
een prachtige LM‐wielertrui.”
De start van de LM‐Classics is op zaterdag 25 juni in Hooglede met de Belgian Championship Cycling Happening, een
organisatie van WTC De Yzerzonen. Er kan 40, 80 of 120 km gefietst worden met start van 7u00 tot 14u00 aan zaal
Den Akker, Oude Rozebekestraat 53 te Hooglede. Om 9u00 geeft secretaris‐generaal Geert Messiaen van de Liberale
Mutualiteit het officiële startschot van de LM‐Classics. Een groep fietsers van de Liberale Mutualiteit, de KBWB en
haar partners vertrekt dan voor de rit van 80 km. Iedereen die dat wenst kan zich bij deze groep aansluiten.
Inschrijven kan ter plaatse. Voor meer informatie: www.lm‐classics.com en www.ijzerzonen.be.

BK BMX MASSENHOVEN
BMX‐club De Molensprinters organiseert op
zondag 3 juli het BK BMX in Massenhoven. Het
worden ongetwijfeld alweer spectaculaire
wedstrijden. De jeugdcategorieën starten om
10u00 en vanaf 14u00 is het de beurt aan de
junioren en elite. De inkom bedraagt 5 EUR (gratis
toegang voor inwoners Zandhoven).
Voor meer informatie: www.bmxmassenhoven.be en www.belgiancycling.be.

BK MTB HALLE
Op zaterdag 16 en zondag 17 juli vinden de Belgische
Kampioenschappen MTB Cross‐country en Trial plaats in het
Vlaams‐Brabantse Halle (Buizingen). De organisatie is in handen
van de stad Halle en de vzw BK Halle, een samenwerkingsverband
tussen de vzw Lions Club ‘Kasteel van Gaasbeek‘, de Koninklijke
Politieverbroedering Halle en het Bikepoint Racing Team. In en om
het Beukenbos en het Kluisbos in Buizingen werd een
aantrekkelijk parcours van 6,8 km uitgetekend voor de renners.
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PROGRAMMA XCO:
Zaterdag 16 juli:
14u00: Masters 1 (90 min)
14u05: Masters 2
16u15: Fun A‐klasse (60 min)
18u00: Fun B‐klasse niet‐vergunninghouders (60 min ‐ geen BK)
Zondag 17 juli:
10u00: Nieuwelingen en Dames Jeugd (60 min)
12u00: Dames Elite (90 min)
12u05: Junioren (80 min)
14u30: Heren Elite (100 min)
14u35: Heren U23 (100 min)
PROGRAMMA TRIAL:
Zondag 17 juli:
10u00‐12u00: Jeugd (U15)
13u15‐16u10: Dames, Cadetten, Junioren en Elite
Voor meer informatie: www.bkhalle.be en www.belgiancycling.be.

EK WEG JUNIOREN & U23 OFFIDA

Er staan onze nationale ploegen weer heel wat kampioenschappen te wachten deze zomer. Het EK op de weg voor
Junioren en U23 in Offida, dat plaatsvindt van donderdag 14 juli tot zondag 17 juli, bijt de spits af. Deze Italiaanse
stad organiseerde vorig jaar ook al het WK op de weg voor junioren en is dus geen onbekend terrein voor onze
landgenoten.
Onze nationale selectie is als volgt samengesteld:
HEREN JUNIOREN:
Tijdrit: Mike DE BIE – Michael GOOLAERTS
Wegrit: Quentin HOPER – Daan MYNGHEER – Brecht RUYTERS – Thomas VANBESIEN – Kenneth VAN ROOY – Louis
VERVAEKE – Loïc VLIEGEN
Reserves: Mike DE BIE – Kevin DELTOMBE
DAMES JUNIOREN:
Tijdrit: Steffy VAN DEN HAUTE – Marlène WINTGENS
Wegrit: Jessy DRUYTS – Nathalie NIJNS – Steffy VAN DEN HAUTE – Celine VAN SEVEREN – Marlène WINTGENS
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HEREN U23:
Tijdrit: Kevin DE JONGHE – Arthur VANOVERBERGHE
Wegrit: Matthias ALLEGAERT – Sean DE BIE – Tim DECLERCQ – Jasper STUYVEN – Sven VERBOVEN – Zico WAEYTENS
– Tim WELLENS
Reserves: Kevin DE JONGHE – Eliot LIETAER – Arthur VANOVERBERGHE
DAMES U23:
Tijdrit: Anisha VEKEMANS
Wegrit: Sanne CANT – Jessie DAAMS – Kaat HANNES – Maaike POLSPOEL – Annelies VAN DOORSLAER – Anisha
VEKEMANS
PROGRAMMA:
14.07.2011
11.00: Tijdrit Dames U23
14.00: Tijdrit Heren Junioren
15.07.2011

11.00: Tijdrit Dames Junioren
14.00: Tijdrit Heren U23

16.07.2011

09.00: Wegrit Dames U23
14.00: Wegrit Heren Junioren

17.07.2011

09.00: Wegrit Dames Junioren
13.00: Wegrit Heren U23

Voor meer informatie: www.offida2011.it.

EK TRIAL BIELLA
In het Italiaanse Biella veroverde Kenny Belaey vorig weekend de
Europese titel in het trial. Daarmee behaalde hij 5 jaar na zijn
laatste overwinning voor de 3de keer goud op een EK. De
regerende wereldkampioen torende boven de tegenstand uit in
de finale en behaalde slechts 2 strafpunten. Zijn eeuwige Franse
concurrenten, Vincent Hermance en Gilles Coustellier moesten
genoegen nemen met een podiumplaats. Ook Iciar Van Den Bergh
kon zich plaatsen voor de finale en eindigde als 7de.

EK BMX 2011
Het Zwitserse Winterthur was tijdens het hemelvaartsweekend de gaststad voor de 7de en 8ste manche van het EK
BMX. Naast de Europese top waren ook veel renners van buiten Europa aanwezig. Na de Wereldbeker Supercross
BMX in Papendal trokken vele toppers immers van Nederland verder naar Winterthur alvorens naar huis terug te
keren.
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Bij het nationaal en beloftenteam waren het alweer de meisjes die voor de finaleplaatsen zorgden. In de de
Challenge‐klasse Girls 15‐16 haalde Lisse Adams zowel zaterdag als zondag de finale. Met een 7de en 8ste plaats kan
ze terugblikken op een erg geslaagd weekend. In de kampioenschapcategorieën plaatsten zowel junior Tori Van de
Perre als elite Elke Vanhoof zich na een zeer sterke halve finale voor de finale. Ze werden allebei 8ste.
De overige Belgen behaalden in de Challenge‐klassen maar liefst 8 podiumplaatsen. Bij de Boys 9/10 behaalde Jarne
Noyens zaterdag de overwinning. Verder waren er tweede plaatsen voor Nick Cleijne (zaterdag en zondag in de
categorie Cruiser 15/16), Ton Cleijne (zaterdag en zondag in de categorie Cruiser 45+), Jinke Verbraeken (zaterdag in
de categorie Girls 9/10) en Thomas Jamar (zondag in de categorie Boys 9/10). Karo Vertessen werd zowel zaterdag
als zondag 3de bij de Girls 13/14.
Voor meer informatie: www.belgiancycling.be.

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KBWB
Op zaterdag 28 mei laatstleden vond de Algemene Statutaire Vergadering van de Koninklijke Belgische
Wielrijdersbond plaats in het C.C. Casino van Koksijde.
Tijdens deze jaarlijkse vergadering werd het sportverslag 2010 uitvoerig voorgesteld door Directeur Jos Smets, die
meedeelde dat de KBWB op schema ligt om een delegatie van minstens 20 renners af te vaardigen naar de
Olympische Spelen 2012 te Londen.
De balans van de rekeningen, ontvangsten en uitgaven 2010 werd voorgesteld en goedgekeurd. Het boekjaar 2010
werd afgesloten met een batig saldo. De begroting 2012 werd eveneens voorgesteld en goedgekeurd.
Gedurende de Algemene Vergadering werden eveneens de leden van de Raad van Bestuur verkozen die
voorgedragen werden door de twee vleugels, de vzw Wielerbond Vlaanderen (WBV) en de vzw Fédération Cycliste
Wallonie‐Bruxelles (FCWB):
a) voorgedragen door de vzw WBV:
‐ D’HONDT John (2015) en MONDELAERS Jos (2015) als effectieve leden;
‐ ARNOUT Arent (2012), DE LATTE Norbert (2012), DEMUNTER Patrick (2012), DHONT Hugo (2012), GOOSSENS
Patrick (2012), LAMBRECHTS François (2012), VANDAEL Jan (2012), VANDERSPIKKEN Valère (2012), VAN ELSLANDE
Christine (2012), VINGERHOED Eddy (2012) als plaatsvervangende leden;
b) voorgesteld door de vzw FCWB:
‐ BECKERS Henri (2014) en DUCHENNE Marc (2014) als effectieve leden;
‐ BOUVRY Raymond (2012), DUPONT Roger (2012), JANQUART Guy (2012), LEBLANC Jean‐Marc (2012), DIEDEREN
André (2012), PHILIPPETH Francis (2012) als plaatsvervangende leden.
In het kader van Goed Bestuur, werd tevens dhr. Wim Heyndrickx aangesteld als commissaris‐revisor voor de
boekjaren 2011 tot 2013.
Bondsvoorzitter Tom Van Damme blikte positief terug op zijn eerste jaar als bondsvoorzitter in een uitvoerige
speech, die u kan nalezen op www.belgiancycling.be
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PERSCONFERENTIE BELGIAN CYCLING HAPPENING
Op donderdag 9 juni werd de komende editie van de Belgian
Cycling Happening voorgesteld in het WieMu te Roeselare in
aanwezigheid van burgemeester Luc Martens, bondsvoorzitter
Tom Van Damme en heel wat andere personaliteiten. Dit
recreatieve fietsevenement dat plaatsvindt van donderdag 25
tot zondag 28 augustus, kondigt zich aan als een groots
sportief gebeuren met heel wat randactiviteiten in de
‘Rodenbachstad’.
Dit fietsevenement staat open voor zowel de geoefende, de
recreatieve als de occasionele fietsers. De deelnemers hebben
4 dagen lang de keuze uit verschillende afstanden. Iedere
dag kan men al fietsend kennismaken met een andere
regio. De mountainbikers worden verwend op zaterdag en zondag. Men ontdekt 2 totaal verschillende routes in een
totaal andere natuuromgeving. Ook de kids kunnen proeven van allerlei fietstochten op hun maat.
Na de fietstocht is er allerlei animatie voorzien in Expo Roeselare. Op zondag wordt de Belgian Cycling Happening
afgesloten met de traditionele prijsuitreiking gekoppeld aan optredens van Sandrine en Barbara Dex.
Kortom, de komende editie van de Belgian Cycling Happening mag dit jaar zeker niet ontbreken op uw fietspalmares.
Voor meer informatie: www.roeselarefietst.be.

B.HOUSE WK WEG KOPENHAGEN
Juich van 23 tot 25 september samen met Brussels Airlines voor de Belgen op de
78ste editie van het WK wielrennen op de weg in Denemarken. Het WK‐parcours
start aan het stadhuis van Kopenhagen, waarna het richting Rudersdal gaat, even
ten noorden van de stad.
Samen met de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond en verscheidene sponsors
zorgt Brussels Airlines voor een officiële Belgische stek in Rudersdal, waar renners,
coaches, sportfanaten, bezoekers en de pers het WK samen kunnen meemaken.
b.house wordt dé plek om een eventuele Belgische zege te vieren en memorabele momenten te beleven. Er zal ook
volop gelegenheid zijn om te netwerken en de Belgische banden aan te halen.
b.house bevindt zich pal aan het parcours, voor een fantastisch zicht op de wedstrijd. U kunt de live‐uitzending
volgen op grote tv‐schermen. En natuurlijk zal het niet ontbreken aan Belgische gerechten en bier, om u er helemaal
thuis te voelen.
Voor meer informatie: www.brusselsairlines.com/bhouse.
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KALENDER WERELDBEKER MTB 2012
De UCI maakte onlangs de kalender van de Wereldbeker UCI MTB 2012 bekend. Na amper één jaar afwezigheid keert
Houffalize terug op de kalender en mag ons land dus volgend jaar opnieuw een Wereldbekermanche organiseren.
Het Wereldbekercircuit telt 10 wedstrijden in 9 landen op 3 verschillende continenten. Er zijn 7 manches voor elke
discipline: cross‐country, downhill en 4‐cross. Nieuw is de introductie van de cross‐country eliminator (XCE).
Daarnaast maakte de UCI bekend dat het WK MTB 2012 in Oostenrijk over 2 weken zal gehouden worden: de
downhill en 4‐cross competitie zal plaatsvinden in Leogang van 31 augustus tot 2 september, terwijl het cross‐
country, cross‐country eliminator en trial betwist zal worden in Saalfelden van 6 tot 9 september.
De volledige Wereldbekerkalender ziet eruit als volgt:
‐ 17‐18/03/2012: UCI World Cup XCO/DHI/4X Round 1 Pietermaritzburg (RSA)
‐ 14‐15/04/2012: UCI World Cup XCO/XCE Round 2 Houffalize (BEL)
‐ 12‐13/05/2012: UCI World Cup XCO/XCE Round 3 Nove Mesto na Morave (CZE)
‐ 19‐20/05/2012: UCI World Cup XCO/XCE Round 4 La Bresse (FRA)
‐ 02‐03/06/2012: UCI World Cup DHI/4X Round 2 Val di Sole (ITA)
‐ 09‐10/06/2012: UCI World Cup DHI/4X Round 3 Fort William (GBR)
‐ 23‐24/06/2012: UCI World Cup XCO Round 5/DHI/4X Round 4 Mont Ste Anne (CAN)
‐ 30/06‐01/07/2012: UCI World Cup XCO Round 6/DHI/4X Round 5 TBC (USA)
‐ 28‐29/07/2012: UCI World Cup XCO Round 7/DHI/4X Round 6 Val d’Isère (FRA)
‐ 15‐16/09/2012: UCI World Cup DHI/4X Round 7 Hafjell (NOR)
Voor meer informatie: www.uci.ch.

BASE DEELT DRINKBUSSEN UIT
Voor de Ronde van Vlaanderen maakte BASE gepersonaliseerde drinkbussen. Het
bedrijf heeft de resterende voorraad ter beschikking gesteld van de wielerbond om
specifieke jeugdprojecten te ondersteunen ter promotie van het wielrennen.
Wielerbond Vlaanderen, de Vlaamse Wielerschool en de Fédération Cycliste Wallonie‐
Bruxelles zullen deze drinkbussen nu bedelen tijdens jeugdprojecten in Vlaanderen en
Wallonië.
Zo bereikt BASE veel geïnteresseerde kinderen die willen starten met wielrennen en kunnen proeven van de
wielersport. “Behalve een leuke dag en ervaring kunnen we ze ook een fijne herinnering meegeven en gaan ze niet
met legen handen naar huis”, oppert het bedrijf. “Sportsponsoring is voor BASE een manier om emotie rond het
merk te creëren. Naast het zuiver functionele van het product (bellen en sms’en tegen de laagste tarieven) is ook
emotie belangrijk. BASE wil nog meer dan vroeger een feel good mobile operator zijn, waar mensen zich thuis
voelen. Wielrennen is daarvoor ideaal”, benadrukt Bart Vandesompele, sponsor‐ en communicatieverantwoordelijke
van de snelst groeiende mobiele operator van het land. BASE heeft als GSM‐operator de laatste jaren een hele weg
afgelegd. Intussen maken 3,9 miljoen mensen gebruik van het KPN Group Belgium‐netwerk waarvan 2,5 miljoen
klanten zijn vertrouwen stelt in het BASE‐merk.
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ESSO MAZOUT HOOFDPARTNER VAN DE KBWB
Esso België, divisie van ExxonMobil Petroleum & Chemical bvba, vooraanstaand leverancier
van Esso stookolie in België, wordt een hoofdpartner van de Koninklijke Belgische
Wielrijdersbond. Met dit partnerschap wil Esso de beoefening van de wielersport helpen
bevorderen, zowel op professioneel vlak als bij de amateurs.
Olaf Steinbrügge, Industrial & Commercial Manager, is erg blij met dit
nieuwe partnerschap: "Wij zijn er trots op ons partner van de Belgische
Wielrijdersbond te mogen noemen. De wielersport in België kan bogen op
een lange en succesvolle traditie, met een groot professioneel circuit en
daarnaast een enorme hoeveelheid aan recreatieve beoefenaars. Met Esso
mazout dragen wij graag ons steentje bij aan de instandhouding en
verdere ontwikkeling van deze in België zo populaire sport."
"Sponsoring van wielersport is voor de Esso‐organisatie in België een
nieuwe en spannende ontwikkeling. In dat opzicht sluit het perfect aan bij
de recente introductie van ESSOGASOLIE EXTRA en ESSO OPTIPLUS Gasolie
Extra, onze laagzwavelige alternatieven voor traditionele stookolie."
Tom Van Damme, voorzitter van de KBWB: "Wij zijn bijzonder blij in Esso een nieuwe, grote
partner voor het Belgische wielrijden te hebben gevonden. Het partnerschap zal ons in staat
stellen twee speerpunten van ons beleid extra te ondersteunen. Allereerst is daar de
ondersteuning van onze nationale teams. Het tweede, even belangrijke, speerpunt is onze
strategie voor de ontwikkeling van de jeugd: het ontdekken van talent en het ontwikkelen
richting Europese en World Cups en natuurlijk de Olympische spelen."
Voor meer informatie: www.essomazout.be.

PROGRAMMA NATIONALE PLOEGEN JUNI‐JULI
WEG – NIEUWELINGEN
05‐12/07
Klimstage Vogezen (FRA)
23‐30/07
European Youth Olympic Festival Trabzon (TUR)
WEG – JUNIORS
27/06‐08/07 Stage Ardennen
09‐10/07
Nations Cup GP Patton (LUX)
14‐17/07
EK Weg Jun/U23 Offida (ITA)
WEG – U23
14‐17/07

EK Weg Jun/U23 Offida (ITA)
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WEG – DAMES JEUGD
01‐06/07
Stage Bomal‐sur‐Ourthe
14‐17/07
EK Weg Jun/U23 Offida (ITA)
WEG – DAMES ELITE
21‐24/07
Tour Féminin en Limousin (FRA)
31/07
Sparkassen Giro (GER)
PISTE – JEUGD
08‐11/07
Sint‐Martinusprijs Kontich
26‐31/07
EK Piste Jun/U23 Anadia (POR)
CYCLOCROSS – JEUGD
04‐08/07
Stage Sankt‐Vith
MTB
02‐03/07
03‐08/07
09‐10/07
31/07

Wereldbeker Mont Sainte Anne (CAN)
Stage Houffalize
Wereldbeker Windham (USA)
London 2012 MTB Test Event (GBR)

TRIAL
23‐24/07

World Youth Games Trial Charleroi

BMX
08‐10/07
27‐31/07

EK BMX 11&12 Haaksbergen (NED)
WK BMX Kopenhagen (DEN)
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