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IN MEMORIAM: WOUTER WEYLANDT
Renners sterven niet
Renners sterven niet,
ze verdwijnen alleen maar uit het zicht
eens zij de laatste finish hebben overschreden
en de snelheid van het leven
hen met stijve spieren achterlaat.
Want koersen blijven ze,
ook al vallen hart en wielen stil,
zij gaan in duizend hoofden door
met duwen en nooit doodgaan,
hun zweet geeft blijvend glans
aan het asfalt.
Weet dat
wanneer de aarde hen dan toch
met tegenzin bedekt,
hun naam voor altijd
als een echo tussen bergen
zal weerklinken.
Willie Verhegghe uit ‘Renners sterven niet. Ronde‐van‐Vlaanderen‐gedichten.’ (2004)

BK JUNIORES WIELSBEKE
Na het BK voor aspiranten in 2009 en dat van heren nieuwelingen en dames
jeugd in 2010 vindt aanstaande zondag 22 mei in Wielsbeke het BK voor dames
en heren juniores plaats. De vzw Cycling Wielsbeke staat opnieuw in voor de
organisatie. De dames juniores starten op het middaguur voor een wedstrijd
van 70,2 km (9 ronden van 7,8 km). De heren beginnen eraan om 15u00 en
zullen in totaal 132,6 km (17 ronden van 7,8 km) moeten afleggen.
Voor meer informatie: www.cyclingwielsbeke.be en www.belgiancycling.be.

OVERZICHT BK’S 2011
‐ 22/05: BK Weg Dames en Heren Juniores in Wielsbeke
Voor meer informatie: www.cyclingwielsbeke.be.
‐ 12/06: BK Weg Amateurs en Masters in Beauraing‐Namur
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‐ 26/06: BK Weg Dames Elite en Elite m/c in Hooglede‐Gits
Voor meer informatie: www.vwchoogledegits.be.
‐ 03/07: BK BMX in Massenhoven
‐ 16‐17/07: BK MTB XCO en Trial in Halle
‐ 24/07: BK Weg Dames en Heren Nieuwelingen in Leopoldsburg
Voor meer informatie: www.sportensteun.be.
‐ 07/08: BK Weg Aspiranten in Zwijnaarde
‐ 15/08: BK Tijdrijden alle categorieën in Tervuren
‐ 21/08: BK Weg Elite z/c en Beloften in Geel
Voor meer informatie: www.bkgeel.be.
‐ 27/08: BK MTB XCO Aspiranten in Langdorp
‐ 27/11: BK Veldrijden Aspiranten in Tremelo

UCI NATIONS CUP JUNIORS

Onze juniores aan het werk in Parijs‐Roubaix.

Onze nationale ploeg heeft reeds 3 van de 9 wedstrijden van de Nations Cup Juniors achter de rug. Voorlopig staan
we 6de in het landenklassement, op geruime afstand van leider Frankrijk. In Parijs‐Roubaix presteerden we collectief
sterk. Maar liefst 4 landgenoten eindigden in de top 10, met op kop Mike De Bie op een 6de plaats. De Tour of Istria
leverde enkele top 10‐plaatsen op en een 8ste plaats voor Daan Myngheer in de eindstand. In de Tsjechische
rittenwedstrijd Course de la Paix vielen de resultaten wat tegen. Enkel Mike De Bie slaagde erin om een top‐10 plaats
te behalen. Hij werd 6de in de tijdrit. Quentin Hoper eindigde als eerste Belg op een 13de plaats in het eindklassement.
Vanaf juli hebben onze juniores echter nog verscheidene kansen om hun klassement te verbeteren.
Dit zijn de resterende wedstrijden:
‐ 09‐10/07: GP Général Patton (LUX)
‐ 19‐24/07: Tour de l’Abitibi (CAN) – geen deelname
‐ 11‐14/08: Trofeo Karlsberg (GER)
‐ 20‐21/08: GP Denmark (DEN)
‐ 20/09: WK Tijdrijden Kopenhagen (DEN)
‐ 24/09: WK Weg Kopenhagen (DEN)
Voor alle resultaten: www.uci.ch.

Philippe Vandendorpe ‐ Construkt Glas, Carlo Lambrecht ‐ Schilder‐ en decoratiewerken, Philip Coulier ‐ AcTVty, Dirk Vansteenkiste ‐ Thomas Homecooking,
Jan Van Den Bussche – Vanver, Dries Van Canneyt – nv Aedimar, Michel De Vleeschauwer – Openbare Verlichting GFM, Philip Eggermont ‐ Magis Trading nv
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TV‐SPOTS BE GOLD
Het project « Be Gold » werd opgericht in 2004 en heeft als doel specifieke projecten te promoten op het gebied van
detectie, ontplooiing en begeleiding van jong sporttalent in het vooruitzicht van de Olympische Spelen van 2016 en
2020.
Dit project is gericht op een samenwerking tussen verschillende partners: het BOIC, de Franse gemeenschap via
ADEPS, de Vlaamse gemeenschap via BLOSO, de Duitstalige gemeenschap en de overheid via de steun van de
Nationale Loterij. Deze samenwerking werd geconcretiseerd door de ondertekening van een overeenkomst op
datum van 30 april 2004.
De filosofie van het project « Be Gold » houdt de detectie van jong talent in, de oprichting van optimale
trainingsstructuren, competities en begeleiding op middellange en lange termijn met als doel een deelname aan de
Olympische Spelen en het behalen van een Top 8.
Momenteel zijn er jaarlijks meer dan 500 jongeren betrokken bij het project « Be Gold » met de steun van 26
sportfederaties. Onder hen ook tal van talentvolle wielrenners. Aan de hand van enkele TV‐spots willen we jullie de
volgende Belgische wielrenners voorstellen die deel uitmaken van het project: Toshoni Van Craen, Arne Van Snick,
Sander Vermeiren, Tori Van De Perre en Boris Beelen. De TV‐spots zijn te bekijken op onze website
www.belgiancycling.be.
Voor meer informatie: www.be‐gold.be.

PARTNERSHIP COMMERCIAL RENTING
De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond heeft zopas een
partnership afgesloten met Commercial Renting NV. Zij zullen
de komende 3 jaar instaan voor de logistieke ondersteuning
van alle Belgische Kampioenschappen van de KBWB.
Commercial Renting NV werd enkele jaren geleden opgericht
en groeide al snel uit van een bescheiden onderneming tot een ambitieus bedrijf gevestigd te Merksem, dat een
beroep kan doen op een zeer ervaren team en een groep van vaste medewerkers die zowel op organisatorisch,
technisch als op administratief vlak een volledig evenement kunnen neerzetten.
De activiteiten van Commercial Renting kunnen worden opgesplitst in 3 delen:
‐ Organisatie en logistieke ondersteuning van sportevenementen
‐ Logistieke ondersteuning voor derde partijen
‐ Verhuur van logistiek materiaal en animatie
Wat de ondersteuning van sportevenementen betreft, deed Commercial Renting al heel wat ervaring op met onder
andere verscheidene edities van de Scheldecross, het BK op de weg 2006 en het BK Veldrijden 2011.
Voor meer informatie: www.commercialrenting.be.
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PARTNERSHIP AB INBEV
AB InBev en de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond zijn verheugd hun
nieuwe samenwerkingovereenkomst kenbaar te maken. De KBWB is
uiteraard meer dan opgetogen met deze samenwerking waarbij AB
InBev de globale werking van het Belgian Cycling Team en de Belgische
Wielerfederatie ten volle ondersteunt. Tevens is AB InBev een zeer
sterke logistieke partner op de Belgische Kampioenschappen en zorgt AB InBev eveneens voor productondersteuning
naar zowel de KBWB als de organisatoren toe.
Als grootste Belgisch bedrijf wil AB InBev het wielrennen, dé Belgische sport bij uitstek, ondersteunen met de
innovatie Jupiler Force. Jupiler Force is een natuurlijk gebrouwen frisdrank, zonder alcohol, speciaal ontwikkeld voor
mannen, met een unieke, verfrissende smaak die heel de dag door kan worden gedronken. Jupiler Force is de
ultieme dorstlesser voor mannen die op zoek zijn naar verfrissing na een inspanning zoals fietsen.
AB InBev zal niet alleen de profwedstrijden ondersteunen, maar ook de talrijke amateur events die de KBWB
organiseert.
AB Inbev heeft naast het merk Jupiler onder andere ook nog Stella Artois, Leffe, Hoegaarden en Belle Vue als
topmerken in zijn portfolio.
Voor meer informatie: www.ab‐inbev.com.

B.HOUSE WK WEG KOPENHAGEN
Brussels Airlines zal in samenwerking met de Koninklijke
Belgische Wielrijdersbond en diverse sponsors een
b.house oprichten tijdens het WK Weg in Kopenhagen. Dit
b.house zal van vrijdag 23 tot zondag 25 september 2011
een exclusieve ontmoetingsplaats vormen voor de
Belgische VIP’s, atleten en pers.
Bedoeling is dat het de plek bij uitstek wordt waar de Belgen kunnen genieten van de kampioenschappen en waar de
Belgische medailles kunnen worden gevierd. Bovendien zullen ook alle officiële persconferenties van de KBWB in het
b.house plaatsvinden.
Meer informatie over het b.house en de aangeboden pakketten volgt weldra.
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PROGRAMMA NATIONALE PLOEGEN MEI‐JUNI
WEG – NIEUWELINGEN
28‐30/05
North West International Youth Tour (GBR)

WEG – JUNIORS
25‐29/05
Klimstage Vogezen (FRA)
27/06‐08/07 Stage Ardennen
WEG – DAMES JEUGD
02/06
Lotto Cycling Cup Gooik
WEG – DAMES ELITE
23/05‐26/05 Stage Borlo
05/06
Therme Kasseienomloop (NED)
17‐19/06
RaboSter Zeeuwsche Eilanden (NED)
PISTE – JEUGD
18‐19/06
Sprint Cup Cottbus (GER)
MTB
21‐22/05
28‐29/05

Wereldbeker Dalby Forest (GBR)
Wereldbeker Offenburg (GER)

TRIAL
17‐18/06

EK Trial Biella (ITA)

BMX
01‐03/06
03‐05/06
17‐19/06

Stage Aigle (SUI)
EK BMX 7&8 Winterthur (SUI)
Stage Kopenhagen (DEN)
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