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I.TECHNISCHE FICHE [fiche technique]
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1. Categorie en aantal ploegen [Catégorie - nombre d’équipes]

1.1 Brussel – Opwijk is een wedstrijd voor beloften (U23), categorie 1.13 IC1 - BELOFTEN
1.2 De wedstrijd wordt betwist met 25 ploegen [équipes] waarvan maximum 3 buitenlandse
ploegen. [Équipes étrangères]

2. Afstand [Distance]

145 km met aanloop waarvan 127 km in lijn en drie plaatselijke ronden van 6 km.
3. Prijzen [Prix]

3.1
3.2

1500 euro individueel
500 euro clubprijzen ( zie gedetailleerde tabel –afdeling II wedstrijdreglement)
[Tableau détaillé – règlement du concours section II]

4. Inschrijving en formaliteiten [Enregistrement et formalités]

Sportschuur, Populierenlaan 20, 1861 MEISE - Telefoon: 02 309 74 50
Formaliteiten zie artikel 8 wedstrijdreglement hierna
[Formalités voir règlement du concours article 8 ci-après]
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5. Opstelling en start [caravane et départ]

5.1

Om 12.45 uur opstelling karavaan [élaboration caravane] volgers, pers, genodigden,
sportdirecteurs, dokter, ziekenwagen en bezemwagen Driesstraat, Meise-Wolvertem

5.2

om 12.55 uur geneutraliseerde start

5.3

om 13.00 uur officiële start op de N211 – Wolvertemsesteenweg t.h.v. Tankstation MAES

5.4

Koersdirecteur: DE NIL Alfons (0476/394428)
Adjunct-koersdirecteur : VANDEN BERGHE Igor (0495/227735)

6. Bevoorrading [Ravitaillement]

6.1 Op km 50 km, 77 km en 104 km te TERNAT, Essenestraat
6.2 De zone wordt aangeduid met aanwijzingsbord Bevoorrading en Einde bevoorrading
[La zone est identifiée par l’indication Bevoorrading en Einde bevoorrading]
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7. Milieumaatregelen

[Mesures environnementales]

7.1 Na de bevoorradingszone en voor het ingaan van de laatste 20 km wedstrijd voorziet de
organisatie in een ‘afvalzone’ [zone déchets] (nieuwe UCI – richtlijn)
7.2 Direct na de bevoorradingszone [après la zone de ravitaillement]
Ternat Essenestraat- tot krpt Assesteenweg

7.3 Afvalzone laatste 20 km [zone de déchets derniers 20 kms]:
begint [début] Opwijk, Steenweg op Brussel thv kruispunt Zottegemstraat tot nr 132 Bloemenland
[fin]

Beide zones worden op de desbetreffende plannen aangeduid met een blauwe strook
7.4 De renners worden met aandrang verzocht hun afval in de aangeduide zones weg te gooien
[Les coureurs sont priés de jeter leurs déchets dans les zones désignées]
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8. Profielen – hellingen [Profils-pentes]

8.1 Profielen
8.1.1 Grote omloop (met aanloop) [tour supra-local]

8.1.2 Lokale ronde [tour local]

8.1.3 Laatste drie kilometer [3 dernier kms]
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8.2

Hellingen [Pentes]

1. Morette - Asse

AFSTAND: distance
670 meter
WEGDEK:
asfalt
MAXIMAAL STIJGINGSPERCENTAGE:
10,7 %

DOORTOCHTEN:passages

13u39 14u19 15u00 15u40
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2. Varent - Asse

AFSTAND :
1100 meter
WEGDEK :
kassei
MAXIMAAL STIJGINGSPERCENTAGE :
5,50 %
DOORTOCHTEN :
13u45 14u25 15u06 15u46
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3.Putberg - Asse

AFSTAND :
1400 meter
WEGDEK :
Eerste 340 meter kassei
Daarna asfalt
MAXIMAAL STIJGINGSPERCENTAGE :
13,30 %
DOORTOCHTEN :
13u49 14u30 15u10 15u51
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9. Tijdslijn [Chronologie - passages]

10. Lijst obstakels en gevaarlijke punten
[Liste des obstacles et points dangereux]

Zie gedetailleerde wegwijzer – bijlage [Voir guide détaillé – annexe]
10.1

Overweg Opwijk, Klei passage van trein S103863 voorzien om 13.21 à 13.22 uur
[Opwijk, Klei passage du train S103863 à 13.21 à 13.22 heures]

10.2

Way out – Way in ( nieuw ) – zie plannen in bijlage

11. Aankomst – afleiding ploegleiders – opstelling campers / bussen
[Arrivée- déviation chefs d’équipe – parking campeurs/autobus]

11.1

Heiveld, Opwijk - de laatste kilometer wordt aangeduid met een rode vlag

11.2

de laatste 200 m, 150 m, 100 m en 50 m wordt aangeduid met borden aan weerszijden van de weg

11.3

Afleiding ploegleiders [déviation chefs d’équipe] via de Schoolstraat – zie plan hieronder
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11.4 Opstelplaats bussen en campers te Opwijk [Parking autobus et campeurs]

Komende vanuit Merchtem over de spooroverweg Klei vervolgens rechtsaf aan OKAY
T.h.v. rotonde links af St-Paulusbaan en Nanovestraat tot aan volgende rotonde
Rechts af karenveldstraat tot volgende rotonde
Rechts af Schoolstraat – 1e links Heiveld – Heiveld

11.5 Opstelplaats bussen en campers te Opwijk - DETAIL
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12. Kleedkamers en douches [Vestiaires et douches]

12.1
12.2

Start/Départ: Sportschuur Populierenlaan 20 B 1861 MEISE-WOLVERTEM
Aankomst/Arrivée: Sporthal HEIVELD, Heiveld 65, 1745 OPWIJK

13. Parking renners/coureurs (zie detailplan art. 5)

13.1 Parkingzone A: parking firma FRIGOMIL – MEISE - Wolvertem, Driesstraat 134 - indien deze
parking volzet is kan uitgeweken worden naar: [Si ce parking est complet, peut être détourné vers:]
13.2 Parkingzone B: MEISE-WOLVERTEM, Karel Baudewijnslaan – Platanenlaan en Lindenlaan.
Deze straten worden speciaal vrijgehouden voor de wagens van de sportbestuurders en renners.
[Ces rues sont spécialement réservées pour les voitures des directeurs sportifs et coureurs.]

14. Opmaken uitslag en perszaal [Presse]

Heiveld 61 - 1745 OPWIJK (basisschool DE BOOT - zie detail aankomstzone artikel 11)

15. Medische controle en diensten [Contrôle médical anti-dopage]

15.1
15.2
15.3

Medische controle[ - médicale ]: Heiveld 61 – 1745 OPWIJK (basisschool DE BOOT)
Dr …………………………….. dokter in de wedstrijd
Ziekenwagen – motors EMES - 0472/101402

16. Coördinatie en veiligheid

16.1

Algemene coördinatie:

LOOTENS Tom - voorzitter
BOYEN Noël - ondervoorzitter

16.2

Start Meise-Wolvertem:

DE NIL Alfons – koersdirecteur
0476/394428
VANDEN BERGHE Igor –adjunct-koersdirecteur 0495/227735

16.3

Aankomst Opwijk:

KEPPENS Jean
VAN DEN MEERSSCHE Dirk
DE NIL Staf

16.4

Wedstrijd:

DIRCO (Federale Politie)

16.5

Plaatselijke omloop:

PHILIPS Guido
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II. WEDSTRIJDREGLEMENT [règlement particulier]

MET DANK AAN ONZE SPONSORS:
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Artikel 1 – organisatie [Organisation]

1.1
1.2
1.3

Brussel-Opwijk wordt georganiseerd door de Vzw De Verenigde Opwijkse Wielerclub met zetel te
1745 OPWIJK, Klei 98
De wedstrijd wordt verreden volgens de KBWB – reglementering. [règlement RLVB est appliqué]
De wedstrijd wordt betwist op 26.02.2017.

Artikel 2 – type wedstrijd [classe – type de course]

2.1
2.2

De wedstrijd staat open voor renners van de categorie U23 beloften [espoirs]
De wedstrijd behoort tot de klasse 1.13. IC1 BELOFTEN [espoirs]

Artikel 3 – deelname [participation]

3.1

De wedstrijd wordt verreden in clubverband, d.w.z. ploegen van max. 7 en min. 5 renners

[Traduction]
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3.2
3.3
3.4

De wedstrijd wordt betwist met 25 ploegen waarvan maximum 3 buitenlandse ploegen.
Het aanwerven van de sportteams gebeurt door middel van een uitnodiging uitgaande van de
organisator [Le recrutement des équipes se fait au moyen de l’invitation faite par l’organisateur]
De clubs verbinden er zich toe het ontvangen inschrijvingsformulier voldoende ingevuld en
ondertekend ten laatste tegen VRIJDAG 10/02/2017 op te sturen of per e-mail over te maken aan:
[Les clubs s’engagent à renvoyer le bulletin d’inscription suffisamment complété et signé au plus tard
le 10 février 2017 à :]
DE NIL Alfons
Jozef Cardijnlaan 56
B - 1860
MEISE
Fax : 02/269.60.02
e-mail : brusselopwijk@telenet.be

3.5

Het doorgegeven inschrijvingsformulier moet de gegevens van 7 geselecteerde renners en
4 reserves (+ UCI nummer) bevatten. [le bulletin d’inscription doit mentionner les noms + numéro
d’UCI des 7 participants et les 4 réserves]

Artikel 4 – permanentie [Permanence]

4.1
4.2

4.3

De permanentie wordt gehouden op zondag 26.02.2017 te 1861 MEISE-WOLVERTEM
Populierenlaan 20 B - Sportschuur - tussen 09.00 uur tot 12.35 uur
Afhaling van de rugnummers en kaderplaatjes en bevestiging van de renners gebeurt door de
verantwoordelijk gelicentiëerde ploegleiders op bovenstaand adres tussen 09.30 uur tot 10.45 uur.
[Collection des dossards et plaques de cadre se fait par les dirigents d’équipes à l’adresse ci-dessus
entre 9.30 et 10.45 hrs]
De vergadering van de ploegleiders met het college van wedstrijdcommissarissen vindt plaats te
[La réunion des directeurs sportifs avec le Collège des commissaires aura lieu :]
1861 MEISE-WOLVERTEM Populierenlaan 20 B - Sportschuur – om 10.55 uur

Artikel 5 – Startcontrole en -formaliteiten [Départ et formalités]

5.1

De renners dienen het startblad individueel te tekenen na de briefing van de sportdirecteurs tussen
11.20 uur en 12.35 uur in [chaque coureur est tenu de se présenter individuellement entre 11.20 et
12.35 hrs pour signer la feuille de controle à :]
de Sportschuur - Populierenlaan 20 B 1861 MEISE-WOLVERTEM
5.1.1 Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 € per renner vermeerderd met de waarborg van 5 euro voor
rugnummer en kaderplaatjes. Individueel totaal 10 euro of zijnde 70 euro per ploeg van zeven
renners. [le droit d’inscription est de 5 € par coureurs + 5 € garanti dossards et plaques de cadre]
5.1.2 Na de wedstrijd wordt de waarborg (totaal ploeg = 35 euro) terugbetaald, op voorwaarde dat alles
terug binnen gebracht wordt. Per ontbrekend stuk wordt €5 in vermindering gebracht.
[le garanti est rembourser quand les dossard et plaques de cadre sont retournés en bon état – par
piece non retourné = 5 € à payer]
5.2 Het dubbel rugnummer en het kaderplaatje is verplicht. Iedere renner is verplicht zich aan de
officieuze startlijn op te stellen en van daar uit de start te nemen. [Chaque coureur est tenu de
prendre le départ de la ligne de départ officieuse]
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Artikel 6 – Technische assistentie [assistence technique]

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Elke ploeg heeft het recht een materiaalwagen in te schakelen met materiaal aan boord.
De volgorde der wagens wordt door lottrekking bepaald. [….tirage au sort]
Er worden drie neutrale wagens voorzien (Passion For Cycling vzw). [3 véhicules neutres pour
assistence technique sont prévus]
Onderlinge en materiële hulp onder renners van eenzelfde ploeg wordt toegestaan volgens de
voorschriften van de KBWB.
Hulpbehoevende renners wachten de bijstand af van hun ploegleider. Deze bijstand mag enkel
achter het peloton geschieden, rechts van de weg.[ Cette assistance peut uniquement être effectuée
derrière le peloton, sur la droite de la route.]

Artikel 7 – Veiligheid [Sécurité]

7.1

7.2

De deelnemers en de toegestane volgers zijn verplicht alle aanwijzingen van officials en leden van de
lokale of federale politie op te volgen.
[Les participants et les suiveurs sont tenus à tout temps de donner suit aux injonctions de la police et
les officiels]
Persfotografen op de motor en aan de aankomst dienen de reglementaire kazuifel te dragen.

Artikel 8 – radio – tour

8.1
8.2

De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op Radio Tour 3 – Freq KAN 3 – 164.510
De telecommunicatieapparatuur voor de wagens van de koerscommissarissen, koersdirecteur, pers
en genodigden wordt ter beschikking gesteld van de KBWB

Artikel 9 – Tijdslimiet

9.1

Iedere renner die later aankomt dan de tijd van de winnaar, vermeerderd met 8 %, alsook de renners
die op het punt staan te worden gedubbeld of op beslissing van de politie uit de wedstrijd worden
genomen, worden niet weerhouden in de uitslag.
[Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8 % du temps du vainqueur, aussi bien que le coureur
qui se trouve sur le point d’être doubler, ou par décission de la police, est mis hors de course, n’est
plus retenu au classement.]

9.2

Deze limiet kan in uitzonderlijke omstandigheden verhoogd worden door de wedstrijdjury in overleg
met de koersdirectie.[…. En cas de circonstances exeptionelles peut être augmenter par le collège des
commissaires ….]
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Artikel 10 – Klassementen [Classement]

10.1 Het individueel klassement volgens tijd
10.2 Het ploegenklassement

Artikel 11 – Prijzen [Tableau des prix]

11.1 Totaal der prijzen individueel 1500 euro – ploegenklassement 500 euro – prijzen worden gestort
door de KBWB [prix verser par la RLVB]
11.2 Verdeling volgens onderstaande tabellen – vermelde bedragen in €
11.2.1
1
14

260 2
30 15

200
30

Individueel:
3
16

11.2.2
1

120 2

90

150
30

4
17

125
30

5
18

100
30

6
19

75
30

5

50

6

7
20

60
30

8
21

50
25

9
22

40
25

10
23

40
25

11
24

30
25

12
25

30
25

13
--

30
--

Ploegen: [équipes]
3

75

4

60

30

7

30

8

15

9

15

10

15

--

--

Artikel 12 – anti-doping controle [controle anti-dopage]

12.1 Het anti-dopingreglement volgens de KBWB is van toepassing [selon réglement RLVB]
12.2 Bovendien geldt tevens de anti-doping wet van de Vlaamse Gemeenschap toegepast volgens de
vigerende wetgeving. [En outre, aussi la loi antidopage de la Communauté flamande appliqué
conformément à la législation en vigueur.]
12.3 De anti-dopingcontrole heeft plaats te : [local controle anti-dopage]
Opwijk – Heiveld basisschool DE BOOT
12.4 Iedere renner moet zich persoonlijk vergewissen of hij zich moet aanbieden op deze controle
[Chaque coureur doit personnellement s’assurer qu’il doit se présenter sur ce controle]
Bijzondere toelichting :
Alle renners die op de deelnemerslijst voorkomen (ook degenen die vroegtijdig de wedstrijd
verlieten) kunnen opgeroepen worden voor dopingcontrole. Alle renners dienen zich zelf bij de
aankomst te vergewissen of er al dan niet dopingcontrole is!!!
[Tous les coureurs qui sont inscrit sur la liste des participants (plus, ceux qui ont quitté la course),
peuvent être appelés pour le contrôle anti-dopage. Tous les coureurs doivent eux-mêmes vérifier les
communications à l’arrivée, pour s’assurer s’ils sont appelés pour le controle anti-dopage oui ou
non !!!]
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--

Artikel 13 – Huldiging [Protocol]

13.1 De winnaar van ‘Brussel-Opwijk’ evenals de tweede en de derde in de uitslag, worden ten laatste 10
minuten na de aankomst verwacht op het podium voor de huldigingsceremonie
[Les trois premiers coureurs sont demandés de se présenter au plus tard 10 min après l’arrivée sur le
podium pour la cérémonie protocolaire]
13.2 De eerste van de uitslag dient zich na de wedstrijd, ten laatste om 17u30, aan te bieden in de
[Le vainqueur doit se présenter le plus tard à 17.30 hrs salle de réception :]
receptiezaal te 1745 OPWIJK, Processiestraat 20 – Sint – Pauluszaal
(Locatie - zie detail startzone technische gids artikel 11)

Artikel 14 – Inbreuken [Pénalités]

14.1 Alle inbreuken op dit reglement zullen worden bestraft conform de richtlijnen van de KBWB
[Le barème de pénalités de RLVB est le seul d’application]

Artikel 15 – Wegwijzers [Signalisation]

15.1 Langsheen de omloop worden op zichtbare plaatsen richtingsaanwijzingsbordjes geplaatst, waarvan
één specimen zal uithangen in het inschrijvingslokaal. [ Le long du parcours des flêches de direction
seront placées sur des place visibles]
15.2 De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen gemaakt
inzake het te volgen traject, door renners en of volgers. [L’organisateur peut en aucun cas être tenu
responsable des erreurs commises sur la route à suivre]

Artikel 16 – Verantwoordelijkheid [responsabiltés]

16.1 De organisatie wijst elke aansprakelijkheid af voor ziekten of ongevallen waarvan de renners en of
volgers tijdens de wedstrijd het slachtoffer zouden kunnen worden, evenals voor schade toegebracht
aan eigendommen. [L’organisation décline toute responsabilité pour des accidents ou de maladies
dont les coureurs et les suiveurs pourraient être victime,pendant la course, ainsi que pour les
dommages causés à la propriété.]
16.2 De wedstrijd valt onder de bevoegdheid van de KBWB en de sportieve leiding ervan berust bij een
door hen aangesteld college van commissarissen. [Le concours est la responsabilité de la RLVB et
résume sous la direction sportifs des commissaires désignés par la RLVB]
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Artikel 17 – Koersdirecteur

17.1 De functie van koersdirecteur wordt vervuld door Mr. DE NIL Alfons (0476394428)
17.2 adjunct koersdirecteur: VANDEN BERGHE Igor (0495/227735)

Artikel 18 – Jury - Commissarissen

18.1

Voorzitter : De Schrijver Gregory, Ninovestraat 142,
9450 Haaltert, 0476/674081

18.2

Aankomstrechter: Hoylaerts Remi

18.3

Wedstrijdcommissarissen:
De Geyter Wim

gregory.deschrijver@hotmail.com

Streulens Pascal

18.4

Verbiest Patrick
Wedstrijdcommissaris motor 1
Kaesemans Sven

18.5

Operator Mylaps / Wedstrijdcommissaris uitslag : Willems Mia

18.6

Technisch afgevaardigde / Radio Tour : André Vanlint

18.7

Telecom Team Jurywagen : Havelange Michel

Artikel 19 – Klachten [Plaintes]

19.1 Klachten over een gebeurtenis of een beslissing gedurende de wedstrijd, evenals alle gevallen die
niet voorzien zijn in dit reglement, behoren tot de bevoegdheid van – en worden gebracht voor het
college der commissarissen. [Plaintes concernant un événement ou d’une décision pendant le match,
ainsi que tous les cas non prévus dans les présentes règles, appartiennent à la juridiction du Collège
des commissaires.]
19.2 Klachten dienen te worden neergelegd ten laatste 30 minuten na de aankomst van de laatste renner
of na het sluiten van de tijdscontrole. [Plaintes sont déposés au plus tard 30 minutes après l’arrivée
du dernier coureur ou après la conclusion du contrôle horaire.]
19.3 Elke klacht tegen een eerste beslissing van de jury of betreffende de uitslag moeten worden
neergelegd binnen de 30 min. na de mededeling van de uitslag of desbetreffende beslissing.
[Toute réclamation contre une première décision du jury, ou sur l’éruption prévoir dans 30 min. après
la communication de la décision irréfléchie ou pertinente.]
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II. BIJLAGEN [Annexe]

INHOUD / ANNEXE
Overzicht ziekenhuizen/ hôpitaux
Organisatie en telefoonregister/ annuaire téléphonique
Gedetailleerde wegwijzer met aanduiding obstakels/ Feuille de route détaillée indiquant les obstacles
Plan grote omloop/ tour supra-local
Plan lokale ronde/tour local
Way Out – Way in
Erelijst/ liste d’honneur
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Overzicht ziekenhuizen

BENAMING

PLAATS

TELEFOONNUMMER

OLV ziekenhuis

Asse, Bloklaan 5

02 300 61 11

UZ Brussel

Jette, Laarbeeklaan 101

02 477 41 11

Sint Blasius

Dendermonde, Kroonveldlaan

052 25 25 25

OLV ziekenhuis

Aalst, Moorselbaan 164

053 72 41 11

Algemeen Stedelijk Ziekhuis

Aalst, Merestraat 80

053 76 41 11
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Organisatie en telefoonregister

WAT

WIE

TELEFOONNUMMER

I. ALGEMENE COORDINATIE

LOOTENS TOM
BOYEN NOEL

0474958392
0476200041
0476394428
0495227735
0473283019
0478950850

COORDINATIEWAGEN
WAGEN GENODIGDE

DE NIL ALFONS
VANDEN BERGHE IGOR
VAN MOL WILLY
SILVERANS RONNY
Federale Politie DIRCO
EDDY DE NIL

III.NIEUWELINGEN
KOERSDIRECTEUR
SINT PAULUSKAFFEE

HAVERALS KRIS
HAVERALS DIRK(sken)

0476886349
0479947461

IV. JUNIORES
KOERSDIRECTEUR
SNOOKERPALACE

LOOTENS MARC
BIJ SWAT VAN DER ELST

0485317636
052355838

II. BELOFTEN ELITE
KOERSDIRECTEUR
Adjunct KOERSDIRECTEUR
BIJSTAND EN COORDINATIE

V. VEILIGHEID
PLAATSELIJKE OMLOOP
VERKEERSDIENST LOKALE POL
DISPATCHING LOKALE POL
BRANDWEER
HULPPOST EMES

PHILIPS GUIDO
DE TREFLE KRISTA
ASSE
OPWIJK
FRANKY

0475350585

0471812679
0474872543
024525005
112 – 0475520254
0475859017

VI. VIP

VII. ALGEMEEN
VERANTW. AANKOMSTZONE
VERANTW. LOKALE SEINGEVERS
VERANTW. SPANDOEKEN
VERANTW. GEM. WERKLIEDEN
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Luc VERMEIREN
Guido PHILIPS

0496198548
0471812679

JEAN KEPPENS
DIRK VAN DEN MEERSSCHE
STAF DE NIL
LUC VAN CAMPENHOUT

0477251131
0495455397
0472423465
0478275325
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Wegwijzer [Route] – lijst van obstakels [liste d’obstacles]
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Plan grote omloop

Plan lokale ronde
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Way out – Way in

Opwijk, Steenweg op Brussel links richting Asse – Way out 1 (WO1) Hekelgem Koudenberg – Way in 1 (WI1)

Affligem Hekelgem, Domentveldstraat - N9 Way out 2 (WO2)- Asse Neerheide – N9 Gentsesteenweg Way in 2 (WO2)
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Asse - Top Morette – N285 – krpt Heedstraat Way out 3 (WO3) - Asse Godfried Kurthstraat – N9 Way in 3 (WI3)

Asse N9 – Gentsesteenweg links (Wijndruif) Way out 4 - Affligem Hekelgem N9 – Koudenberg Way in 4 (WO4)
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