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13DE KAMPIOENSCHAP VAN HET WAASLAND
gemeente belsele-Waas
Wielerwedstrijd Interclub Elite & Beloften - Klasse 1.12
dinsdag 14 juni 2022
vertrek: 14.00 uur
afstand: 158 km

TECHNISCHE GIDS - INTERCLUB BELSELE
Met alle nuttige informatie en wedstrijdreglement
organisatie met medewerking van het stadsbestuur sint-niklaas
en de lokale politiezones sint-niklaas en hamme/Waasmunster
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Organisator :	Vzw. Koninklijke Belsele Sportief – Sportcomité
secretariaat : Michel De Grande – Kerkstraat 124 te 9111 Belsele
	Tel. 0478/28.94.84
e-mail: belsele.sportief@skynet.be - website: www.belselesportief.be

Parking ploegleiders	Sporthal De Klavers te Belsele, Sint Andriesstraat 2 en renners :	Tel. 03/778.37.70 (en omgeving)

Permanentie :
- Raadszaal in Gemeentehuis te Belsele, Belseledorp 76,
		 (ter hoogte aankomstlijn)– tussen 11.00 en 13.30 u.
- Tent aan start-en aankomstzone, Belseledorp 76,
		 (voor Gemeentehuis) – tussen 13.30 en 19.30 u.
Verantwoordelijken
organisatie :

- Permanentie - coördinator : Arnoud Knapen– Tel. 0498/23.49.45
- Koersdirecteur : Patrick De Tender – Tel.0498/88.82.50
- Ontvangst teams, Belgian Cycling en pers:
		 Knapen Arnoud – Tel. 0498/23.49.45
- Inschrijving renners (dag wedstrijd) : Michel De Grande –
		Tel. 0478/28.94.84
- Parcours en seingevers : Steven Hillaert en Clement Polfliet
- Financiën : Freddy Elewaut & Bob Dickschen
- Parking en kleedkamers : onthaal sporthal De Klavers
- Wedstrijddokter : Dr. Marie-Claire Rutsaert
- Ardoisier : Dirk Baert
Inschrijving,	Raadszaal (1ste verdiep) van het Gemeentehuis te Belsele,
rugnummers en	Belseledorp 76 – tussen 11.00 en 11.45 u.
kaderplaatjes :	Bij de inschrijving vragen we 5 euro per renner de rugnummers en kaderplaatjes zijn wegwerp en gratis.
Briefing ploegleiders :	Raadszaal (1ste verdiep) van het Gemeentehuis te Belsele,
	Belseledorp 76, om 12.00 u.
Vertrek- en	Ter hoogte Gemeentehuis te Belsele, Belseledorp 76.
aankomstplaats :
Tekenen controleblad :	Ter hoogte Gemeentehuis te Belsele, Belseledorp 76,
op het podium in de feesttent tussen 13.15 en 13.45 u.
Uur start wedstrijd :
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Kleedkamers :	Sporthal De Klavers te Belsele, Sint Andriesstraat 2 	Tel. 03/778.37.70 – douches zijn beschikbaar.
Lokaal medische	Sporthal De Klavers te Belsele, Sint Andriesstraat 2 controle :	Tel. 03/778.37.70
Locatie ziekenhuizen : Ziekenhuis AZ Nikolaas
	Campus Sint-Niklaas :
- Moerlandstraat 1 te 9100 Sint-Niklaas, Tel.: 03-760.60.60
	Dienst spoedgevallen: 03-760.60.00
Medische hulppost :

ter hoogte van het gemeentehuis te Belsele, Belseledorp 76, is er een
medische hulppost van het Rode Kruis voorzien.

Opmaak uitslag en
uitreiking prijzen :

Gemeentehuis te Belsele, Belseledorp 76, (ter hoogte aankomstlijn)
in de Raadszaal

Prijzen :	Individueel: 1.500 € verdeeld over 25 renners.
	Ploegenklassement: 500 € verdeeld over 10 ploegen.
Klassementspremie : 250 € (verdeling zie wedstrijdreglement).
	Premies : 100 € (verdeling zie wedstrijdreglement).
Parcours :

158 km of 12 ronden van 13,150 km via volgende straten :
(zie ook bijgevoegd plan)

Belsele : Vertrek Belseledorp (Gemeentehuis) – RD Belseledorp - dwarsen N70 –
RD Dubbelhofstraat – LA Schoonhoudtstraat -- RA Donkerstraat – RA Bergstraat - overbrugging
E17
Waasmunster : RA Groenstraat – RA Oude Heerweg Heide – LA Luciën Reychlerstraat - LA
Heidekapelstraat - RD Fortenstraat - LA Nijverheidslaan – LA Roskamstraat – overbrugging E17
- LA Weverstraat
Belsele : RD Weverstraat – LA Bookmolenstraat – dwarsen N70 – Bookmolenstraat – RA
Arnhoutstraat - vóór rondpunt LA Tuinlaan - RD Rozenlaan – Belseledorp (aankomstlijn)

wedstrijd start om 14.00 u.
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Bevoorrading :	In de Tuinlaan tussen de huisnummers 2 en 42 aan de rechterzijde
van de weg en dit volgens de richtlijnen van de wedstrijdcommissarissen.
	Aansluitend wordt een wegwerpzone voorzien en aangeduid.”

Hoogteprofiel :	Hoogteverschil: 22 Meter (Hoogte van 14 Meter tot 36 Meter)
	Totale stijging 59 Meter
	Totale daling 59 Meter

Afleiding volgwagens :	Alle wagens, met uitzondering van openings- sluitingswagen,
koersdirecteur, hulpdienst, wedstrijdcommissarissen, zullen in de
laatste ronde vóór de aankomstlijn afgeleid worden in de
	Sint-Andriesstraat (parking sporthal).
Wedstrijdleiding :

College van commissarissen :

	VERBIEST Patrick
voorzitter Belgian Cycling
	HAECK Bert
aankomstrechter
	STEELS Rudi
commissaris 2
	VAN GOETHEM Erik
commissaris 3
	SEGERS Rudy
commissaris 4
WILLEMS Mia
operator MYLAPS Transpon & uitslagen
	VAN BOGAERT Sandra
commissaris Moto
	SMET Benny	Piloot Moto Belgian Cycling
Fotofinish :
	UYTTERSPROT Roos	Oost-Vlaanderen
Telecommunicatie :
Kanaal Radio Tour 1=
			
- Freq. Kan 1 - 164.63125
			
			
		
Nationaal Reportage Team :
	AVONDS Melchior	Telecom Team Jurywagen 1
	VANLINT André	Speaker Radio Tour
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Artikel 1 : Organisatie
	Het Kampioenschap van het Waasland is een organisatie van de Vzw. Koninklijke Belsele
	Sportief – Sportcomité en wordt verreden op dinsdag 14 juni 2022, en dit volgens het
reglement van Belgian Cycling.
	De koersdirecteur is Patrick De Tender, Nieuwe Baan 68, 9111 Belsele, 0498-88 82 50,
patrick@detender.be. De start wordt gegeven om 14 u, de wedstrijd verloopt over
12 ronden van 13,150 km, in totaal 158 km.

Artikel 6 : Tekenen controleblad
	Elke individuele renner wordt vóór aanvang wedstrijd, tussen 13.15 en 13.45 uur, op het
podium aan de aankomstlijn verwacht, voor het verplicht tekenen van het controleblad.

Artikel 2 : Type wedstrijd
	De wedstrijd is voorbehouden aan renners van de categorie Elite z/c & Beloften en is
ingeschreven op de nationale wielerkalender.
	De wedstrijd is een interclub 1.12 klasse 1.
Artikel 3 : Deelneming
	Volgens de reglementen van Belgian Cycling is de wedstrijd open voor de volgende
ploegen: Belgische continentale ploegen UCI, Belgische clubploegen, maximum drie
buitenlandse clubploegen, en andere buitenlandse clubploegen cfr. grensakkoorden
met aangrenzende federaties, regionale en nationale ploegen en mixte teams.

Artikel 7 : Radio – Tour
	De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op Radio Tour1 Freq. Kan 1 - 164.63125,
Of zal medegedeeld worden op de briefing.
	Elke volger in de karavaan, wagen of motor, moet verplicht deze frequentie kunnen ontvangen.
Artikel 8 : Neutrale wagens
	De technische assistentie wordt verzekerd met 2 wagens van Vzw Passion For Cycling.
Artikel 9 : Kleedkamers
	De organisatoren voorzien voldoende kleedkamers in de sporthal De Klavers,
	Sint-Andriesstraat 4 te Belsele, en dit voor alle ingeschreven clubs (zie bijgevoegd plan).
	De renners worden verzocht deze kleedkamers te gebruiken. Gelieve geen waardevolle
voorwerpen in de kleedkamers tijdens de wedstrijd achter te laten.

	Conform het Belgian Cycling-reglement is het minimum aantal renners per ploeg
vastgesteld op minimum 5 en maximum 7.
Artikel 4 : Permanentie
	De permanentie wordt op dinsdag 14 juni 2022 op volgende locaties gehouden :
● van 10.00 tot 13.30 u. in de Raadszaal van het Gemeentehuis,
			Belseledorp 76, 9111 Belsele-Waas.
● van 13.30 tot 19.30 u. in de tent voor het gemeentehuis te Belsele, Belseledorp 76.
Artikel 5 : Rugnummers & vergadering ploegleiders
	De deelnemers worden bevestigd en de rugnummers en kaderplaatjes worden door de
ploegleiders afgehaald op 14 juni 2022 van 11.00 tot 11.45 uur in de Raadszaal van het
	Gemeentehuis, Belseledorp 76 te Belsele. De rugnummers worden rechts geplaatst.
	De ploegleidervergadering wordt georganiseerd volgens art. 1.2.087 van het Belgian
	Cycling reglement, in aanwezigheid van het college van commissarissen, welke
eveneens plaats vindt in de Raadszaal van het Gemeentehuis te Belsele
om 12.00 uur.
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Artikel 10 : Prijzen
	De volgende prijzen zijn voorzien:

	De antidopingcontrole vindt plaats in de kleedkamers van sporthal De Klavers,
	Sint-Andriesstraat 4 te Belsele.

	Individueel: 1.500 € verdeeld over 25 renners volgens barema Cycling Vlaanderen
	Het clubklassement: 500 € verdeeld over 10 ploegen volgens barema Cycling Vlaanderen
	De totale prijzenpot voor de wedstrijd bedraagt dus 2.000 €.
	Uitbetaling: overschrijving via Belgian Cycling
Artikel 11 : Clubklassement
	Het ploegklassement wordt opgemaakt door optelling van de 3 beste individuele tijden van
elke ploeg. Bij gelijkheid, worden de ploegen gerangschikt door optelling van de plaatsen,
behaald door hun eerste 3 renners. Bij de nieuwe gelijkheid worden de ploegen
gerangschikt volgens de beste plaats van hun renner in de wedstrijd.
Artikel 12 : Klassementspremie en bijkomende premies
● Er wordt een klassementspremie van 250 € betwist aan de aankomstlijn over
			 5 tussensprints. (eind 2de, 4de, 6de, 8ste en 10de ronde). Aan de eerste drie van elk
			 van deze tussensprints worden respectievelijk 3, 2 en 1 punt(en) toegekend.
			 De winnaar van de klassementspremie is de renner die het meeste punten behaalt
			 op voorwaarde dat deze ook de wedstrijd beëindigt. Bij gelijkheid in punten wordt
			 er eerst rekening gehouden met het aantal eerste plaatsen in de respectievelijke
			 tussenspurten en pas daarna is de plaats in de uitslag van de wedstrijd bepalend.
			 De 1ste uit dit klassement wint 125 €, de 2de wint 75 € en de 3de wint 50 €.
●
			
			
●
			

Verder worden er aan de aankomstlijn ook nog 5 tussensprints (premies) van
20 € betwist op het einde van de 3de, 5de, 7de, 9de en 11de ronde.
De 1ste renner ontvangt bij deze doortochten telkens 20 €.
Opmaken uitslag, uitbetaling premies:
In de Raadszaal van het Gemeentehuis te Belsele (aan de aankomstlijn)

Artikel 13: Afleiding
	Op 400 m vóór de aankomst zullen de volgwagens zonder kenteken “A” worden afgeleid,
rechts in de Sint Andriesstraat, parking Sporthal.
Artikel 14 : Anti-dopingcontrole
	Alle geldende antidopingreglementen van Belgian Cycling zijn van toepassing.
	Elke renner is zelf verantwoordelijk om zich er van te vergewissen of hij al dan niet is
opgeroepen voor een controle.
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Artikel 15: Ziekenhuizen
Ziekenhuis AZ Nikolaas
● Moerlandstraat 1 te 9100 Sint-Niklaas, Tel.: 03-760.60.60
● Dienst spoedgevallen: 03-760.60.00
Artikel 16: Milieu
	Het is voor alle deelnemers en volgers van deze wedstrijd streng verboden om afval
op de weg, de parkings en de start- en aankomstzone achter te laten.
Artikel 17 : Ceremonie
	De eerste drie renners bieden zich onmiddellijk na de wedstrijd aan het erepodium bij de
aankomstlijn aan voor de huldiging.
De overwinnaar biedt zich na de wedstrijd tevens aan op de officiële receptie, in de
feesttent voor het gemeentehuis ter hoogte van de aankomstlijn, waar hem tevens
een beker zal overhandigd worden.
Artikel 18 : Straffen
	Het straffenbarema van Belgian Cycling is van toepassing.

wielerprogramma belsele 2022
Vrijdag 10 juni 2022 te 19.00 uur:

35ste Grote Prijs van het Waasland
Wielerwedstrijd voor Elite z/c & Beloften 1.12 Cat. B

Zaterdag 11 juni 2022 te 14.00 uur:

24ste Kampioenschap van het Waasland
Wielerwedstrijd voor Junioren Heren

Zaterdag 11 juni 2022 te 16.30 uur:

19de Grote Prijs van het Waasland
Wielerwedstrijd voor Elite Dames (Ladies Cycling Trophy)

Dinsdag 14 juni 2022 te 14.00 uur:

13de INTERCLUBWEDSTRIJD
Kampioenschap van het Waasland
Wielerwedstrijd Interclub Elite z/c & Beloften
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