
Organisatie 
De wedstrijd ‘’Grote Prijs Bonheiden-Rijmenam’’, Beker van België Junioren, is een organisatie van  
‘’De Rijmenamse Wielervrienden‘’ onder de reglementering van K.B.W.B. en W.B.V. 
De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 4 juni 2016 over een afstand van 120,2 km in en rondom Bonheiden. 

Koersdirecteur van de wedstrijd :     Frans Uytterhoeven     + 32 495 10 39 17

Secretaris van de wedstrijd :     Kris Wuyts   + 32 478 80 08 10

Parcours verantwoordelijke van de wedstrijd :      Luc Bemus   + 32 475 39 53 02

Verantwoordelijke voor de deelnemende ploegen :  Willy Verbinnen  + 32 495 10 52 92

Inschrijvingsmodaliteiten 
Deze vinden plaats op zaterdag 4 juni 2016 in het ontmoetingscentrum “De Krekel”, lokaal 1ste verdiep,  
Dorp 67 te Bonheiden van 10.45 u tot 11.45 u. 
Briefing sportdirecteurs: om 12.00 u STIPT in het ontmoetingscentrum “De Krekel”, lokaal 1ste verdiep.

Startformaliteiten
Het tekenen van het startblad door de renners zal gebeuren per complete ploeg van 12.30 u tot 13.45 u. 
aan de Sportkeet (naast Sporthal Berentrode), Grote Doelstraat te Bonheiden.
Officieus geneutraliseerd vertrek van de karavaan in trage stoet om 14.00 u. 
Officieel vliegend vertrek aan ‘’0 Km‘’ bord om +/- 14.02 u. 
De kleedkamers bevinden zich in de sporthal Berentrode, Grote Doelstraat te Bonheiden.
De parking voor de ploegen (met 4 toegangskaarten per ploeg) is voorzien aan de Sportkeet, Grote Doelstraat. 
Opstelling volgwagens ploegen op het asfalt van het basketbal plein.
Radio Tour: frequentie 160,10625 MHZ Kanaal 2 (Belgie). 
Teams: Minimum 4 renners en maximum 6 renners. 

Bevoorrading
Bevoorrading vanuit de volgwagen is verboden in de eerste 50 km en de laatste 20 km. 
Overtredingen worden gesanctioneerd volgens de geldende reglementen. De vaste bevoorradingszone bevindt 
zich op de Dijleweg te Rijmenam na 79,9 km en na 95,3 km (zie ook parcoursplan en wegbeschrijving). Deze 
plaats is aangegeven met borden geplaatst aan de rechterkant van de rijbaan. Er is ook een vaste wegwerpzone 
voorzien (zie ook parcoursbeschrijving). Deze bevindt zich vlak voor de bevoorradingszone op de Dijleweg te 
Rijmenam en wordt eveneens aangegeven met borden geplaatst aan de rechterkant van de rijbaan.

Medische Controle
De formaliteiten voor de medische controle hebben plaats onder de bevoegdheid van de K.B.W.B. en de aan-
geduide commissaris en/of de Vlaamse Gemeenschap in het daartoe voorziene lokaal, het medisch kabinet van 
Dokter De Heyder, Dorp 95 te Bonheiden, 200 meter voorbij de aankomstlijn. De rugnummers van de te  
controleren renners zullen bekend gemaakt worden door de behandelende arts aan de aankomstlijn onmiddel-
lijk bij de aankomst van de wedstrijd. De reglementering hieromtrent moet door de renners en de ploegleiders 
gekend zijn. Bij controle van de Vlaamse Gemeenschap kan de renner tot 15 minuten na de aankomst  
opgeroepen worden.

Huldiging
De winnaar van de wedstrijd, de tweede en de derde worden verzocht zich aan te bieden op het podium in de 
aankomstzone om de bloemen en trofeeën in ontvangst te nemen. Na deze huldiging zullen de renners zich 
eerst aanbieden voor de mogelijke medische controle teneinde de tijdslimiet bepaald door de reglementering 
ter zake te respecteren.
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Bondsarbitrage
Het feit uitgenodigd te zijn, impliceert dat iedere renner en sportbestuurder kennis heeft genomen van het 
wedstrijdreglement van deze wedstrijd en dat alle bepalingen ervan worden aanvaard. Teneinde een onberis-
pelijk sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen, wordt de arbitrage onder de bevoegdheid geplaatst van 
de wedstrijdvoorzitter en van de aangeduide commissarissen in toepassing van de algemene reglementen van 
de K.B.W.B. en W.B.V. Alle renners moeten zich presenteren aan de startlijn minimum 15 minuten voor de start 
en dienen zich te vergewissen dat beide rugnummers goed zichtbaar zijn en het kaderplaatje op een correcte 
manier is gemonteerd op de fiets. De mogelijkheid bestaat dat er gecontroleerd wordt op de versnelling van de 
fiets (max. 7,93 meter). 

Veiligheid 
Er zijn door de organisatoren extra veiligheidsmaatregelen genomen aangaande verkeersreglementen en wed-
strijdhindernissen. Er wordt dan ook van de renners en volgers in de wedstrijdkaravaan verwacht de instructies 
en raadgevingen gegeven en opgelegd door de signaalgevers, seingevers, gele vlaggen, wedstrijd commissaris-
sen, politiediensten en federale politiebegeleiding te volgen en te respecteren. In het bijzonder de reglemente-
ring over het gebruik van de openbare weg, het fietspad of het voetpad, het volgen van de rijrichting aan ronde 
punten en het te volgen officiële traject van het parcours.

Bij niet-naleving bestraft met een boete of zelfs uitsluiting van de wedstrijd. Alleen het geldende UCI reglement 
is hier van toepassing. Artikel 1.2.064 bis en 12.1.040.14 bis UCI.

De hindernissen zijn aangegeven door borden enkele tientallen meters voor elke hindernis.

Aankomstgegevens 
Voor alle voertuigen zonder ‘’A‘’ toelating, is er afleiding voorzien door de politiediensten, ongeveer 300 meter 
voor de aankomstlijn rechts (Edgard Tinellaan) en deze verder te volgen volgens de aangebrachte pijlen naar de 
parkingzone. Kleedkamers en douches: Sporthal Berentrode, Grote Doelstraat.
Uitbetalingen individueel en ploegenklassement onmiddellijk na het opmaken van de uitslag en het klassement 
in ontmoetingscentrum ‘’De Krekel‘’, lokaal 1ste verdiep, Dorp 67 te Bonheiden (50 meter voorbij de aankomst).

Radio Tour
Voor de wedstrijd zijn er ontvangers in bruikleen beschikbaar. Deze worden geplaatst door de technici van de 
wielerbond na aanmelding bij de organisatie onmiddellijk na de briefing van de sportdirecteurs.
Na de wedstrijd dient deze uitrusting in perfecte staat teruggebracht te worden op de afgesproken plaats en 
maximum een halfuur na de aankomst. De apparatuur werkt alleen op 12 Volt en niet op 24 Volt.
Te volgen frequentie: 160,10625 MHZ (België) - Kanaal 2 (België).

Neutrale hulp
Er zijn 2 neutrale wagens en een neutrale moto met reserveonderdelen en fietsen in de wedstrijd die kunnen 
opgeroepen worden door de commissarissen voor dépannage van renners. De eventuele gebruikte materialen 
van deze service dienen onmiddellijk na de wedstrijd in perfecte staat teruggebracht te worden op dezelfde 
afgesproken plaats als de radioapparatuur en maximum een halfuur na de aankomst. Eventuele kosten dienen 
vergoed te worden.

Algemene informatie
Het parcours bestaat uit één grote ronde van 74,0 km en drie plaatselijke ronden van 15,4 km.
Alleen voertuigen uitgerust met een ‘’A’’ mogen bij aankomst over de aankomstlijn.
Alle voertuigen in de karavaan worden verplicht de kruislichten aan te steken tijdens de wedstrijd.
Alle volgers, auto’s en moto’s dienen steeds toelating te vragen en te krijgen van de voorzitter of de commissaris 
om renners voor te steken.
Het ganse parcours is afgepijld met oranje borden met zwarte pijl om de rijrichting aan te geven.
Het specifieke wedstrijdreglement voor de Beker van België Junioren 2016 dient door de Belgische ploegen 
gekend te zijn. Deze kan je terugvinden op: www.belgiancycling.be
Voor alle verdere informatie kan je terecht op onze eigen website:

www.memorial-vanconingsloo.be



    Parcours 12
de

 Grote Prijs Gemeente Bonheiden-Rijmenam      3 juni 2017

km + km - 43/uur 44/uur 45/uur

Bonheiden

Grote Doelstraat -1,6 14:15 14:15 14:15

       Berentrodedreef        Kerkplein        Dorp          Muizensteenweg -0,2

0,0 118,5 14:18 14:18 14:18

Muizensteenweg

Mechelen

Bonheidensteenweg                                        Rijmenamsesteenweg 1,8 116,7 14:20 14:20 14:20

Rijmenam

Dijleweg, Sint-Maartensberg, Gemeenteplein                 Brugstraat                              Dijle 6,7 111,8 14:27 14:27 14:27

Hollakenbaan                                  Hollakenbaan tot de grens met Haacht 7,5 111,0 14:28 14:28 14:28

Haacht

Rijmenamsesteenweg                                   Rijmenamsesteenweg 11,0 107,5 14:33 14:33 14:32

Stationsstraat, Markt              Werchtersesteenweg                           Werchtersesteenweg 11,9 106,6 14:34 14:34 14:33

Scharent            Weistraat 13,4 105,1 14:36 14:36 14:35

Wijgmaalsesteenweg         Pastoriestraat                 600m       Dijlekant 18,0 100,5 14:43 14:42 14:42

Rotselaar

Provinciebaan 19,3 99,2 14:45 14:44 14:43

Hellichtstraat,                                                                                       Hellichtstraat

Vakenstraat, Steenweg op Gelrode, Zallakenstraat 25,5 93,0 14:53 14:52 14:52

Gelrode (Aarschot)

Begijnendijksesteenweg tot de grens met Betekom 26,5 92,0 14:55 14:54 14:53

Betekom (Begijnendijk)

Gelroodsesteenweg 27,3 91,2 14:56 14:55 14:54

Professor Scharpélaan        Tremelosesteenweg 28,5 90,0 14:57 14:56 14:56

Bossepleinstraat tot de grens met Baal

Baal (Tremelo)

Bossepleinstraat         Moorsemsestraat           Pastoriestraat, Nobelstraat 31,0 87,5 15:01 15:00 14:59

Remerstraat, Felix Aertgeertsstraat tot de grens met Begijnendijk 32,6 85,9 15:03 15:02 15:01

Begijnendijk

Baalsesteenweg           Dorpstraat          Mechelbaan tot de grens met Schriek 36,3 82,2 15:08 15:07 15:06

Pijpelheide, Schriek (Heist op den Berg)

Grote Heidestraat           Schrieksesteenweg, Langestraat, Langstraat 40,0 78,5 15:13 15:12 15:11

Tuindijk, Leuvensebaan            Leo Kempenaersstraat 42,4 76,1 15:17 15:15 15:14

Schriekstraat                   Schriekstraat          Booischotbaan 45,1 73,4 15:21 15:19 15:18

Beerzel - Putte

Hollandstraat         Koningsbaan                  Koningsbaan         Beerzelplein, Hoogstraat 49,6 68,9 15:27 15:25 15:24

N15 Mechelbaan                             Kleinmannekensstraat           Bredestraat 51,8 66,7 15:30 15:28 15:27

Lierbaan        Waversesteenweg                         Waversesteenweg tot de grens 53,0 65,5 15:32 15:30 15:28

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Molenstraat                  Molenstraat         Dorp, Bosstraat         Berlaarbaan 57,8 60,7 15:38 15:36 15:35

Wolvenstraat         Mechelbaan                                                                Bergstraat tot de grens 61,2 57,3 15:43 15:41 15:39

OFFICIEUSE START - DEPART OFFICIEUX:

OFFICIELE START - DEPART OFFICIEL:



km + km - 43/uur 44/uur 45/uur

Bonheiden

Waversesteenweg                  Putsesteenweg (N15)                                Mechelbaan (N15) 62,6 55,9 15:45 15:43 15:41

Peulis - Putte

Mechelbaan (N15) 65,7 52,8 15:49 15:47 15:45

Vaatjesstraat                           Tinstraat tot grens met Rijmenam 67,9 50,6 15:52 15:50 15:48

Rijmenam

Tinstraat                        Weynesbaan          Oude Booischotsebaan         Oude Booischotsebaan 71,1 47,4 15:57 15:55 15:52

Harentstraat             Oude Schrieksebaan               Rijmenamsesteenweg 71,4 47,1 15:57 15:55 15:53

1° DOORTOCHT AANKOMSTLIJN - 1° PASSAGE LIGNE D'ARRIVEE 73,5 45,0 16:00 15:58 15:56

3 plaatselijke ronden van elk 15,0 km:

Dorp          Muizensteenweg 74,5 44,0 16:02 15:59 15:57

Mechelen

Bonheidensteenweg                             Rijmenamsesteenweg 77,8 40,7 16:06 16:04 16:01

Rijmenam - Bonheiden

Dijleweg WEGWERPZONE 79,0 39,5 16:08 16:05 16:03

Dijleweg BEVOORRADINGSZONE - 600m - ZONE RAVITAILLEMENT 79,4 39,1 16:08 16:06 16:03

Dijleweg, Rijmenam Centrum           Korte Dreef             Kruisstraat 81,0 37,5 16:11 16:08 16:06

Lange Dreef            Weynesbaan                 Weynesbaan           Zonnebloemstraat 83,8 34,7 16:15 16:12 16:09

Oude Booischotsebaan              Oude Booischotsebaan 86,0 32,5 16:18 16:15 16:12

Harentstraat            Oude Schrieksebaan              Rijmenamsesteenweg

2° DOORTOCHT AANKOMSTLIJN - 2° PASSAGE LIGNE D'ARRIVEE 88,5 30,0 16:21 16:18 16:16

Muizensteenweg BEVOORRADINGSZONE - 550m - ZONE RAVITAILLEMENT 94,4 24,1 16:29 16:26 16:23

3° DOORTOCHT AANKOMSTLIJN - 3° PASSAGE LIGNE D'ARRIVEE 103,5 15,0 16:42 16:39 16:36

AANKOMST - ARRIVEE - FINISH 118,5 0,0 17:03 16:59 16:56
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