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AVS STORIES TV TOUR
VOORWOORD

Beste mede-wielervrienden,

Tot op vandaag, is het wielrennen – naast koning voetbal – nog steeds één van
de populairste sporten in Vlaanderen. Zowel de bekende klassiekers op de weg,
als de vaak modderige competities in het veld, of het multidisciplinaire
baanwielrennen, brengen steeds heel wat supporters op de been.

Toegegeven, ook ik zit vaak gekluisterd voor de buis, zoals onlangs nog het
geval was tijdens de Ronde van Frankrijk en binnenkort ongetwijfeld weer met
de Spaanse Vuelta, intens te genieten van onze gedreven en onvermurwbare
Flandriens. Het is niet alleen spannend, maar tezelfdertijd ook plezierig én een
streling voor het oog, om onze sportieve jongens te zien klauteren en hen alles
te zien geven op die moordende hellingen en de vaak ook beslissende heroïsche kasseistroken, op weg naar
de eindmeet en de mogelijke triomf.

Ik leef dan ook echt volop mee met onze “coureurs”, misschien omdat dit telkens weer goede herinneringen bij
me oproept en ik er ook zeer bewust van ben welke fysieke inspanningen en mentale kracht hiermee gepaard
gaan. Zo klom ik destijds, in 1969, zelf op een fiets en trapte ik non-stop vanuit het centrum van het Meetjesland
naar de Franse lichtstad Parijs. Vier jaar later, in 1973, waren mijn “coureursbenen” al wat gespierder en meer
getraind, en trotseerde ik met mijn “koersvelo”, de 3000 kilometer lange tocht vanuit het uitgestrekte Griekse
Olympia richting “thuis”, naar het vertrouwde Eeklo.

Logischerwijs is wielrennen dus altijd een passie van me geweest en naast zelf trappen en rijden, wilde ik ook
graag anderen motiveren en enthousiasmeren en hen de liefde voor de wielersport overbrengen.
Vandaar dat ik eind de jaren ’60, de Eeklose wielertoeristenclub “De Flandriens” heb opgericht en vervolgens
destijds ook als trotse voorzitter van diezelfde club, het cyclocrossen i.s.m. de Belgische Wielerbond, heb
gelanceerd en ingericht.

Het stemt me daarom, als toenmalige stichter van de AVS Oost-Vlaamse Televisie – op de vooravond van de 30e

verjaardag van onze regionale televisieomroep – zeer gelukkig dat ik dit voorwoord naar jullie mag richten en
dat we na reeds 5 geslaagde edities van de AVS Stories TV Tour, opnieuw een ondersteunend podium kunnen
bieden, als TV-zender, aan de vele jonge beloftevolle wielrenners die ons Belgenlandje kent.

Want, met deze mediabelangstelling kunnen we hen verder aanmoedigen en stimuleren, om uit te groeien tot
de wielergoden van morgen, waar mijn 4-jarige kleinzoon Louis, met grote bewondering naar kan opkijken
en "zijn helden” luidkeels kan aanmoedigen vanop de zijlijn; zoals hij nu trouwens al vaker durft doen… Hoe
luidt het spreekwoord ook alweer over een appel die niet ver van een boom valt?

Laten we daarom, samen met de vele sympathisanten, de voltallige organisatie van deze 5-daagse koers en
met onze professionele AVS cameraploegen, er opnieuw een succesvolle editie van maken; waarnaar u thuis,
vanuit uw luie zetel én via uw vertrouwde kleine scherm, de dagelijkse verslaggeving op de voet kan volgen.

Alvast heel veel kijkplezier en aan alle renners: “Nie pleuje!”

Sportieve groeten,

Bertram De Coninck
Stichter en ere-voorzitter AVS Oost-Vlaamse Televisie



4

AVS STORIES TV TOUR
SPONSORS



5

AVS STORIES TV TOUR
VOORSTELLING GEMEENTEN

SINT-LIEVENS-HOUTEM
26,67 km² - 10 244 inwoners

Voor het tweede jaar op rij start de AVS STORIES TV TOUR in Sint-Lievens-Houtem. Opnieuw is Bavegem
de gastgemeente voor de eerste rit van deze vijfdaagse die ook deze keer als Memorial Serge Baguet
wordt aangekondigd: een welverdiende ode aan de ons te vroeg ontvallen inwoner van Letterhoutem,
profkampioen van België 2005.

DEINZE
75,53 km² - 31 055 inwoners

Stad Deinze werd op dinsdag 5 juni op het fietscongres in Mechelen uitgeroepen tot ‘Fietsstad 2018’ in
categorie 2 (tussen 20.000 en 50.000 inwoners) en is bovendien de winnaar van de publieksprijs in
diezelfde categorie. De start van Gent-Wevelgem in Flanders Fields (UCI World Tour) en van Danilith
Nokere Koerse (UCI Buiten Categorie) weet Deinze al diverse jaren binnen te halen. Dit jaar zijn we ook te
gast in deze fietsstad bij uitstek, die straks fusioneert met Nevele, de thuishaven van de Planckaerts.
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KRUISHOUTEM
46,76 km² - 8 O82 inwoners

Kruishoutem staat vooral bekend als eiergemeente. Jaarlijks tijdens het paasweekend zijn er de "gulden
eifeesten". Naast de verkiezingen van eierboer en eikoningin is er een eierworp vanop de kerktoren. Het is
er rustig vertoeven met tal van mogelijkheden voor mooie wandelingen en culinair genot. Op het vlak van
het wielrennen heeft Kruishoutem zeker ook al zijn sporen verdiend met telkenjare de finale van Nokere
Koerse en vaak als poort van de Vlaamse Ardennen of diep in de finale in de Vlaamse wielerklassiekers. In
2019 fusioneren Kruishoutem en Zingem tot Kruisem.

BEVEREN
150,18 km² - 48 162 inwoners

Beveren ademt sport. Op het grondgebied van deze gemeente ligt immers de Waaslandhaven die er voor
zorgt dat de bevolking er van een gunstig regime van gemeentebelasting kan genieten maar dat ook de
talloze sportverenigingen en organisatoren op ruime steun van de plaatselijke overheid kunnen genieten.
Zo is in het vrouwenvolleybal Asterix Avo Beveren absolute top, speelt Waasland-Beveren in de Jupiler
League van het voetbal en staan passages van ritten in de Tour en aankomsten in de Baloise Tour op het
palmares. In mei en juni werden op het grondgebied de provinciale kampioenschappen van aspiranten,
nieuwelingen en juniores ingericht. Dat we daar met de AVS STORIES TV TOUR naadloos bij kunnen
aansluiten (voor de zesde keer op rij!) toont aan dat men in Beveren niet enkel ook een hart voor het
wielrennen heeft, maar dat men bereid is om mee te investeren in de opleiding van jonge wielrenners.

VOORSTELLING GEMEENTEN
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EEKLO
30,05 km² - 20 864 inwoners

Deze stad ligt in het centrum van het Meetjesland. Je krijgt er ongetwijfeld het stadsgevoel, maar
anderzijds blijft de voeling met het buitenleven pertinent aanwezig. De stad heeft een uitgesproken plaats
in het wielerlandschap met coryfeeën als Noël Foré, Romain De Loof en de broers Erik en Roger De
Vlaeminck. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we hier met de finalerit terecht kunnen. Volgend jaar
storten de Sportvrienden zich dan weer op de GP Stad Eeklo, hun al lang vermaarde veldrit.

zaterdag 18 augustus

zondag 19 augustus Haasdonk

Eeklo

donderdag 16 augustus

Deinze woensdag 15 augustus

Bavegem

vrijdag 17 augustus

Kruishoutem

VOORSTELLING GEMEENTEN
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15.08.2018 - BAVEGEM

SINT-LIEVENS-HOUTEM 42 km/h 44 km/h 46 km/h

BAVEGEM
Kerkkouterstraat
OFFICIEUZE START

-1,6 13:30 13:30 13:30

Sint-Antoniusstraat
Meulestraat -1,2

Wettersesteenweg -0,6
LETTERHOUTEM

Wettersesteenweg t.h.v. nr. 99
OFFICIËLE START

0 141,4 13:33 13:33 13:33

SINT-LIEVENS- HOUTEM
Wettersesteenweg
Monseigneur Meulemanstraat 1,7
Paardemarkt 2,2
Marktplein 2,4
Edgard Tinelstraat 2,7
Diepestraat 2,9

Oudeheerweg 4,1
Balei 5,3

LETTERHOUTEM
Dries 5,9
Klein Zottegem 6,6

VLIERZELE
Vlierstraat
Vlierzeledorp 7,9

Bussegem 8,7
BAVEGEM

Lindestraat 9,7
Benedenstraat 11,1
Kerkkouterstraat 11,4 130,0 13:49 13:48 13:48

1e doortocht aankomstlijn 11,4 130,0 13:49 13:48 13:48
2e doortocht aankomstlijn 24,4 117,0 14:08 14:06 14:05

Gecalor-kilometers: doortocht A (24,4) – Meulestraat ( 25,0)– Wetterse steenweg (25,8)
3e doortocht aankomstlijn 37,4 104,0 14:27 14:24 14:22
4e doortocht aankomstlijn 50,4 91,0 rush 14:45 14:41 14:38
5e doortocht aankomstlijn 63,4 78,0 sprint 15:04 14:59 14:55
6e doortocht aankomstlijn 76,4 65,0 rush 15:23 15:18 15:13
7e doortocht aankomstlijn 89,4 52,0 15:41 15:35 15:30
8e doortocht aankomstlijn 102,4 39,0 rush 16:00 15:54 15:47
9e doortocht aankomstlijn 115,4 26,0 16:19 16:11 16:05
10e doortocht aankomstlijn 128,4 13,0 16:37 16:29 16:21
AANKOMST (einde 11e ronde) 141,4 0 16:56 16:47 16:38
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15.08.2018 - BAVEGEM
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15.08.2018 - BAVEGEM
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streekklassement rushesklassement kasseiklassement

individueel klassement puntenklassement jongerenklassement
VOORSTELLING TRUIEN
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16.08.2018 - DEINZE
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16.08.2018 - DEINZE
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16.08.2018 - DEINZE

VAN SIMAEYS - MYLLEVILLE
AARSELEWEG 4 - VINKT

09 386 12 61

woensdag gesloten
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17.08.2018 - KRUISHOUTEM
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17.08.2018 - KRUISHOUTEM
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17.08.2018 - KRUISHOUTEM



19

18.08.2018 - HAASDONK
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18.08.2018 - HAASDONK
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19.08.2018 - EEKLO
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19.08.2018 - EEKLO



23

19.08.2018 - EEKLO

Ambachtenstraat 11
9900 Eeklo

Tel: 09 378 28 44
www.leloupenco.be
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WEDSTRIJDREGLEMENT

De  wordt georganiseerd door de vzw Organisatie Ronde van Oost-
Vlaanderen, met zetel in de Varendriesstraat 29 te 9031 Drongen, met medewerking van de vzw
Cycling Vlaanderen afdeling Oost-Vlaanderen en verloopt volgens de reglementen van Belgian
Cycling.

Als koersdirecteur fungeert Dhr. André Maerschalck.  

Contact: 0479/319 489 – andre.maerschalck@telenet.be – Varendriesstraat 29 – 9031 Drongen
De wedstrijd start op woensdag 15 augustus en eindigt op zondag 19 augustus 2018.

.

De wedstrijd is ingeschreven op de nationale kalender van Belgian Cycling onder klasse 2.13.2 en
is toegankelijk voor renners U23.  

Deelname aan de wedstrijd is toegestaan aan  Belgische clubploegen, maximum 3 buitenlandse
clubploegen, inbegrepen aangrenzende clubs (geen renners van UCI ploegen), mixte ploegen:
elke club met minstens twee renners vertegenwoordigd (geen renners van UCI ploegen),
Belgische samengestelde ploegen: ploegen van club- en individuele renners (w.o. evt. Amateurs
en Masters), Belgische provinciale, regionale, nationale selecties (zonder renners van UCI
ploegen).  

Conform artikel 2.2.003 van het UCI-reglement bestaan de deelnemende ploegen uit maximum 7
en minimum 5 renners.

De ploegleiders dienen de deelnemende renners te bevestigen en hun rugnummers en
kaderplaatjes af te halen in de permanentie op woensdag 15 augustus 2018, van 10u  tot 11u15, in
het Parochiaal Centrum, Kerkkouterstraat 60 te 9520 Bavegem.  

Parochiaal Centrum, Kerkkouterstraat 60 te 9520
Bavegem
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De briefing, georganiseerd volgens artikel 1.2.087 van het UCI-reglement zal aanvangen om
11u30 op bovenvermelde locatie.  

Een veiligheidsbriefing met alle chauffeurs van de organisatie, mobiele seingevers en politie zal
plaatsvinden voor elke rit in lijn en telkens een uur voor de start.  

De informatie “Radio-Tour” wordt uitgezonden op de frequentie 160.10625 Mhz in het Nederlands
en het Frans.
Elke volger in de karavaan moet verplicht deze frequentie kunnen ontvangen.

De wedstrijd wordt gevolgd door 2 neutrale wagens Passion for Cycling.

Indien er zich in de laatste 3 kilometer van elke rit in lijn een erkend incident voordoet, zullen de
renners slachtoffer van dit incident de tijd toegekend krijgen van de groep waarin zij zich op het
ogenblik van het incident bevonden, conform artikel 2.6.027 van het UCI-reglement.  Zij zullen
geklasseerd worden op de werkelijke plaats van het overschrijden van de aankomstlijn.  Indien
een renner in de onmogelijkheid is om de aankomstlijn te overschrijden zal hij laatst
geklasseerd worden.  

De uitsluitingstijd van elke rit in lijn is bepaald op 12%.  

Om in aanmerking te komen voor eender welk klassement zal de renner de volledige afstand van
de wedstrijd moeten afgelegd hebben, binnen de voorziene tijdslimiet.  

Volgende klassementen zijn voorzien/

Er worden tijdens elke rit 3 bonisprints betwist waarbij voor de eerste 3 renners respectievelijk
3”, 2” en 1” bonificatie te verdienen zijn.
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Deze bonisprints zijn elke rit verdeeld op het einde van de tweede ronde, gespreid over een afstand
van 1 à 2 km, de Gecalor-kilometers.

Bij de aankomst van elke rit worden aan de eerste 3 renners respectievelijk 10”, 6” en 4” bonificatie
toegekend.  

De bonificaties tellen enkel voor het algemeen individueel klassement op tijd.  

In geval van gelijkheid zal de som van de behaalde plaatsen in de diverse ritten bepalend zijn.  Bij nog
verdere gelijkheid bepaalt de plaats behaald in de laatste rit het onderscheid.  

De leider in dit klassement zal de blauwe trui dragen.  

Bij elke bonisprint worden er volgende punten toegekend ;

 1) 5 2) 3 3) 1

Bij de aankomst van elke rit in lijn worden er aan de eerste 10 renners volgende punten toegekend :

 1) 25 2) 21     3) 18     4) 15     5) 12      6) 10     7) 9  8) 8     9) 7     10) 6       11) 5       12) 4       13) 3      14) 2       15) 1

Deze punten worden dagelijks opgeteld en bepalen het puntenklassement.

In geval van gelijkheid is het aantal gewonnen ritten in lijn doorslaggevend en in tweede stelling het aantal
overwinningen in de bonisprints.  Bij verdere gelijkheid bepaalt de plaats in het algemeen individueel
klassement op tijd de plaats in het puntenklassement.

 De leider in dit klassement zal de groene trui dragen.  

 Het jongerenklassement is een individueel klassement op tijd waarvoor enkel renners geboren in
1999 in aanmerking komen.  

 De leider in dit klassement zal de witte trui dragen.  

Het streekklassement is een individueel klassement op tijd waarvoor enkel volgende renners in
aanmerking komen; Belgische renners die hun officiële woonplaats hebben in de provincie Oost-
Vlaanderen en zo geregistreerd staan bij Cycling Vlaanderen op datum van 15 augustus 2018.  
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 De leider in dit klassement zal de rode trui dragen.  

Tijdens elke rit worden er sprints betwist voor het rushesklassement.  Er worden aan de eerste 4 renners
respectievelijk 5 – 3 – 2 - 1  punten toegekend.  De optelling der behaalde punten bepaalt de stand van het
rushesklassement.  In geval van ex-aequo geldt het aantal overwinningen in deze sprints, in tweede instantie
het aantal tweede plaatsen, in derde instantie het aantal derde plaatsen.  In geval van verdere gelijkheid telt
het algemeen individueel klassement op tijd.  

De leider in dit klassement zal de gele trui dragen.  

Tijdens elke rit wordt er halfweg een supersprint georganiseerd waarbij er voor de eerste 10
renners punten te verdienen zijn.  De optelling der behaalde punten bepaalt de stand van het
supersprintklassement.  In geval van ex-aequo geldt het aantal overwinningen in deze sprints, in
tweede instantie het aantal tweede plaatsen, in derde instantie het aantal derde plaatsen.  In geval
van verdere gelijkheid telt het algemeen individueel klassement op tijd.  

Het dagploegenklassement zal worden berekend door de optelling van de 3 beste tijden
gerealiseerd door elke ploeg.  In geval van gelijkheid zal de som van de plaatsen van de renners met
de 3 beste tijden per ploeg bepalend zijn.  In geval van verdere gelijkheid zal de plaats van hun beste
renner in de rit bepalend zijn.  

.

Het algemeen ploegenklassement wordt berekend door de optelling van de 3 beste tijden van elke
ploeg in elke rit.  In geval van gelijkheid zal het aantal eerste plaatsen in het dagploegenklassement
bepalend zijn, bij verdere gelijkheid het aantal 2e plaatsen, enz.  In laatste instantie bepaalt de best
geklasseerde renner in het individueel klassement het onderscheid.  
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Ploegen die minder dan 3 renners in wedstrijd hebben, komen niet meer in aanmerking voor het
ploegenklassement

 Tijdens elke rit zullen de 3 meest strijdlustige renners worden opgenomen in een klassement voor
de
 strijdlust.  Na de laatste rit zal de meest strijdlustigste renner de Trofee Daan Myngheer
overhandigd
 krijgen.

De prioriteit van de leiderstruien is:
1)individueel klassement
2)puntenklassement
3)jongerenklassement
4)streekklassement
 5)rushesklassement
6)supersprintklassement

Het straffenbarema van Belgian Cyling is van toepassing.

Het totaalbedrag aan prijzengeld dat zal uitgekeerd worden bedraagt € 7080 en is verdeeld als volgt;

Ritten in lijn (x 5
1) 90    2) 70    3) 60    4) 50     5) 40    6) 35    7) 30    8) 25     9) 20    10) 20    11) 17     12) 17    13) 17    14) 15 15) 15
16) 15     17) 13    18) 13     19) 12     20) 12    21) 12    22) 11    23) 11    24) 10     25) 10    26) 10        27) 10     28) 10     29) 10
30) 10
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Individueel klassement op tijd / :
1) 120    2) 90    3) 60    4) 50     5) 40    6) 40   7) 40    8) 40    9) 40    10) 40    11) 30     12) 30    13) 30    14) 30       15)
30   16) 20    17) 20    18) 20    19) 20    20) 20    21) 15    22) 15    23) 15    24) 15    25) 15    26) 10     27) 10     28) 10
29) 10    30) 10

Puntenklassement / :
1) 120 2) 90 3) 75 4) 60 5) 50 6) 30 7) 30 8) 15 9) 15 10) 15
Jongerenklassement / Classement des jeunes (€ 280):
1) 75     2) 55     3) 40      4) 30      5) 20     6) 15     7) 15      8) 10      9) 10      10 )10

Streekklassement / Classement régional (€ 280):
1) 75     2) 55     3) 40      4) 30      5) 20     6) 15     7) 15      8) 10      9) 10      10 )10

Rushesklassement / Classement des rush (€ 280):
1) 75     2) 55     3) 40      4) 30      5) 20     6) 15     7) 15      8) 10      9) 10      10 )10

Supersprintklassement / Classement supersprint (€ 280) :
1) 75     2) 55     3) 40      4) 30      5) 20     6) 15     7) 15      8) 10      9) 10      10 )10

Ploegenklassement / Classement par équipe (€ 750):
1) 140     2) 110     3) 90     4) 70     5) 50     6) 40     7) 30     8) 20     9) 20     10) 20     11) 20     12) 20     13) 15         14) 15      15) 15
16) 15     17) 15     18) 15     19) 15     20) 15

Trofee /  Daan Myngheer (strijdlust / ):
1) 100

Voor de start van elke rit in lijn moet elke renner, op straffe van startweigering, het controleblad
ondertekenen.  Dit kan tot 10 minuten voor de officieuze start.

Bij de aankomst van elke rit worden de volgwagens zonder kenteken “A” afgeleid.  Enkel in
uitzonderlijke gevallen kan toelating verleend worden door de koersdirectie en/of de wedstrijdjury
om de aankomstlijn toch te overschrijden.

Het is verboden voor renners om naar/over de aankomstlijn terug te keren in tegenovergestelde
richting van  de wedstrijd vooraleer de groene vlag de wedstrijd afsluit.
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Alle geldende anti-dopingreglementen van de Vlaamse Gemeenschap, Cycling Vlaanderen en
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.

Na afloop van elke rit zullen volgende renners zich moeten aanbieden aan het huldigingspodium,
binnen de 5 minuten na hun aankomst.  

- de renner met het beste resultaat van de dag in de Gecalor-kilometers / le coureur avec le meilleur
résultat du jour dans les kilomètres Gecalor

- de eerste 3 renners van de rit / 
- de leider in het algemeen individueel klassement op tijd na de rit (de eerste 3 in dit klassement na de

finalerit)

- de leider in het puntenklassement na de rit / 
- de leider in het jongerenklassement na de rit / 
- de leider in het streekklassement na de rit / 
- de leider in het rushesklassement na de rit / 
- de leider in het supersprintklassement na de rit / le leader du classement super sprint après l’étape
- de winnaar van de trofee Daan Myngheer na de laatste rit / le vainqueur de la Trophée Daan Myngheer

après la dernière étape
De gehuldigde renners dienen na afloop van de huldigingsplechtigheid 15 minuten beschikbaar te
zijn voor de aanwezige pers.  

.
De ploeg die aan de leiding staat in het ploegenklassement zal voor de start van de volgende rit
worden gehuldigd, nadat deze renners het controleblad hebben getekend.  

De top-drie van het eindklassement is gehouden aanwezig te zijn op de afsluitende receptie in
het Stadhuis van Eeklo om 18u00. 

Het is voor alle deelnemers en volgers van de AVS-STORIES TV TOUR streng verboden om afval
op de weg te gooien. Voor elke bevoorradingszone is er een “opvangzone” voorzien.  Aan alle
renners vragen we geen drinkbussen weg te gooien in de vrije natuur.

AVS-STORIES TV TOUR 
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ZIEKENHUIZEN - HÔPITAUX

UZ GENT – De Pintelaan 185 – 9000 Gent
tel.alg.: 09/322.21.11

AZ SINT-ELISABETH – Godveerdegemstraat 69 – 9620 Zottegem
tel.alg.: 09/364.81.11

ASZ CAMPUS AALST – Merestraat 80 – 9300 Aalst
tel.alg.: 053/76.41.11

SINT-VINCENTIUS - Schutterijstraat 34 –  9800 Deinze
tel. alg.: 09/ 387.71.11

AZ MARIA MIDDELARES - Buitenring-Sint-Denijs 30 –  9000 Gent
Tel.alg.: 09 /246.46.46

SINT-VINCENTIUS - Schutterijstraat 34 –  9800 Deinze
tel. alg.: 09/ 387.71.11

O.L.V. van LOURDES – Vijfseweg 150 –  8790 Waregem
tel. alg.: 056/62.31.11

AZ NIKOLAAS – Moerlandstraat 1 – 9100 Sint-Niklaas
tel.alg.: 03/760.60.60

SINT-VINCENTIUS – Sint-Vincentiusstraat 20 – 2018 Antwerpen
tel.alg.: 03/285.20.00

AZ ALMA – Ringlaan 15 - 9900 Eeklo
09 /310.00 00

AZ SINT-LUCAS - Sint-Lucaslaan 29 - 8310 Brugge
tel. alg.: 050 /36 .91. 11
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DAPPERE DAAN
Goede tradities verdienen het om in ere gehouden te worden. RVOV
vzw houdt er dan ook aan om wat drie jaar geleden is opgestart
verder te zetten: ook nu weer zal de strijdlustigste renner over de vijf
ritten worden gehuldigd op het eindpodium in Eeklo. Dit ter ere van
Daan Myngheer, de eerste eindwinnaar van deze rittenwedstrijd, die
op 28 maart 2016 uit het leven werd gerukt na een hartstilstand.

De organisatie en de jury zullen uiteindelijk bepalen wie na William
Eliott en Arne De Groote de derde renner wordt die deze mooie trofee
mag   in de lucht steken.

AVS STORIES TV TOUR
FOTOGRAFEN - PHOTOGRAPHES

De KBWB erkent Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, als enig orgaan
dat in België de sportjournalisten en de sportfotografen vertegenwoordigt.

Persaccreditaties voor belangrijke wielerorganisaties  worden alleen toegekend aan journalisten
en fotografen in het bezit van een internationale perskaart van de  (Association Internationale
de la Presse Sportive - uitsluitend aan te vragen via Sportspress.be, zoniet ongeldig) en 
(Association Internationale des Journalistes du Cyclisme) of van een 

, in België uitgereikt door Sportspress.be.
Alle andere kaarten komen dus niet in aanmerking voor de toekenning van persaccreditaties van
deze categorie wedstrijden.
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ORGA/COLLEGE

ORGANISATIE RONDE VAN OOST-VLAANDEREN vzw – Varendriesstraat 29 – 9031 Drongen

voorzitter / président                                                                                               André Maerschalck (0479 319 489)
secretaris / secrétaire                                                                                            Marianne De Kezel (0476 664 027)
penningmeester / trésorier                                                                               Jacques De Spiegeleer
verantwoordelijke ploegen / responsable équipes                      Urbain Vandenabeele
verantwoordelijke veiligheid / responsable sécurité                 Fredy Tanghe
technisch adjunct / adjoint technique                                                        Herwig Rasschaert
verantwoordelijke / responsable catering                                           Cecile Cornelis
verantwoordelijke pers / responsable presse                                  Alain Sennesael
fotograaf / photographe                                                                                         Alain Sennesael

SAMENSTELLING JURY / COMPOSITION JURY

voorzitter / president                                                                                               Wim Deblaere
aankomstrechter / juge d’arrivée                                                                 Johan Gussé
commissarissen / commissaires                                                                 Jurgen De Vuyst
                                                                                                                                                      Sandra Van Bogaert
                                                                                                                                                      Erik Van Goethem
                                                                                                                                                      Rudi Segers
commissaris moto / commissaire moto                                                 Benny Smet
tijdwaarnemer / chronomètreur                                                                   Stefaan Remue
telecom Belgian Cycling                                                                                        Herwig Rasschaert
foto finish / photo finish                                                                                          Freddy Donie
uitslagen + transponders / resultants + transpondeurs           Yves Klinckaert
speaker Radio Tour                                                                                                    Marianne De Kezel
technisch afgevaardigde / délégué technique                                   Johan Van Hulle

schenkt drie koersframes aan de
top-drie van het eindklassement.



Extra’s…
De eerste rit van deze zesde AVS – STORIES TV TOUR heeft iets extra’s
in petto voor de dagwinnaar. Wie als eerste over de aankomstlijn flitst,
ontvangt immers een prachtige fietsvakantie, geschonken door het
Baguet Bicycle Center. Ook voor de tweede is er nog een mooi cadeau
voorzien: een fietskader ter beschikking gesteld door Thompson.

Elke dag krijgen we op het einde van de tweede ronde de
Gecalorkilometers: over een afstand van maximum
twee kilometer wordt er drie keer gesprint voor bonus-
seconden voor de eerste drie renners.

Kasseien en echte hellingen uit de Vlaamse Ardennen
zijn  er dit jaar niet bij. Het klassement Woestijne 42
wordt dit jaar betwist in een supersprint, telkens in het
midden van elke rit. Tien renners kunnen punten
verdienen in dit supersprintklassement, de leider
draagt de oranje trui Woestijne 42.

De Wielervrienden Haasdonk zijn de enige gastheren
die ons nu al zes jaar op rij verwelkomen. De inbreng
van het gemeentebestuur van Beveren is daar
uiteraard niet vreemd aan. Een dikke merci!

Onze zesde editie is er één waar de sprinters zeker aan hun trekken komen.
Zoals in voorgaande jaren is ook nu weer het knelpuntenklassement Derito
geprogrammeerd. In deze technische gids lees je er alles over!

Extra-aandacht voor de eerstejaars beloften. Voor hen is er dit jaar de witte trui ,
gepatroneerd door Het Nieuwsblad. Het is de renner met de beste tijd in het algemeen
klassement die deze trui mag dragen.

Garage Marc Vermeirsch is de traditionele partner die instaat
voor het aanleveren van de wagens voor de
wedstrijdbegeleiding.  Nu nog in Wontergem gevestigd, zal
Garage Vermeirsch binnenkort zijn vaste stek verwerven
langsheen de Kortrijksesteenweg (N43). De rode trui voor de
eerste Oostvlaming is door Garage Vermeirsch gesponsord.
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met dank van onze kinderen en kleinkinderen!




