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VOORWOORD  

“Brussel – Opwijk is een wielertraditie die startte in 1951 …” 

 
  
 
Inez De Coninck 
Burgemeester Opwijk 
Vlaams Parlementslid 

 

 

 

Beste sportliefhebbers, 
 
Na 2 corona jaren kan ‘Brussel- Opwijk’ opnieuw doorgaan dit jaar.  
Het is de start van het wielerseizoen in onze regio en een hoogdag voor de (wieler)sport in onze gemeente.  
 
Ik ben enorm blij en dankbaar dat, na de gedwongen pauze, deze wedstrijd terug wordt georganiseerd met 
aankomst in onze gemeente.  
Dat kan alleen maar doordat er een sterk bestuur en een team vrijwilligers achter de schermen van deze 
organisatie actief is. Maanden voorbereidingen en vele vergaderuren gaan hieraan vooraf waarbij deze 
mensen alles van zichzelf geven opdat onze koers; ‘Brussel- Opwijk’ kan doorgaan.  
We mogen hier terecht trots op zijn.  
 
Zondag 26 februari is het zover; de koers is van ons dan!  
Dit jaar zijn er opnieuw 2 wedstrijden. De U23 - mannen - met jonge renners tot maximaal 23 jaar. Deze 
wedstrijd maakt deel uit van de U23 Road Series competitie. 
De andere wedstrijd is voorbehouden voor de dames met een mix van jongere beloften en dames 
eliterensters. Deze wedstrijd maakt deel uit van de Women Cycling Series competitie. 
 
Ook aan de supporters wordt gedacht; er zal voor het eerst een heus ‘Brussel- Opwijk-kaffee’ worden 
ingericht in de zaal van GBS De Boot. 
En de week voordien wordt Brussel- Opwijk georganiseerd voor wielertoeristen.  
U ziet, voor ieder wat wils, maar zeker is dat onze gemeente dankzij ‘Brussel- Opwijk’ op de kaart wordt 
gezet op vlak van wielersport. We ondersteunen dit dan ook zeer graag vanuit de gemeente en hopen dat 
we nog vele jaren kunnen genieten van deze hoogdag met vertrek in Brussel en aankomst in ons Opwijk.  
 
 
Inez De Coninck 
Burgemeester Opwijk 
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Beste Opwijkenaar  

  

Beste wielerliefhebber,  

   

  

Twee jaar hebben wij niet kunnen organiseren door het gekende virus, toch hebben wij niet stil 

gezeten en kunnen in 2023 opnieuw van start gaan met onze koers.   

 Het veldritseizoen is ondertussen zo goed als gedaan; en wij zijn al drukdoende met onze twee 

openingswedstrijden “Brussel - Opwijk" voor belofte U23 – mannen en elite - belofte dames, die zullen 

plaatsvinden op zondag 26 februari 2023 aanstaande.    

  

De U23 Road Series, waarvan onze heren wedstrijd deel uitmaakt, is een regelmatigheids- criterium uit een 

selectie van nationale interclubwedstrijden van Belgian Cycling en de KNWU. (NED) De deelname is 

voorbehouden aan jonge belofte(-volle) renners van clubs en continentale teams.  Wie zijn de sportieve 

wielertalenten die over een paar jaar onze schermen zullen sieren?   

Dit is het hoofddoel van onze wedstrijden; deze jonge renners een kans geven en zien groeien met misschien  

wel een mooie profcarrière als eindresultaat. Denken we hierbij aan Eddy Merckx, en recenter Gert 

Steegmans, Jan Bakelants, Julien Vermote en Sénéchal Florian.  Allen bekende renners en ex-

winnaars van onze wedstrijd.  

  

Voor het eerst organiseren wij een Interclubwedstrijd in de Women Cycling Series.   

Hier nemen de betere Belgian Cycling clubs en de KNWU clubs (NED) het tegen elkaar op in een ‘dames’ 

interclubwedstrijd. Hiermee trekken we onze dameskoers op tot een hoger sportief niveau met nog meer 

uitstraling in het dames wielerpeloton.   

   

Dit jaar kunnen we ook rekenen op een nieuw lid in het organisatiecomité, Serge Pitet, een voormalig renner 

(Ruisbroek sportief) en gewezen sportdirecteur (Cureghem sportief).  Hij heeft net als Igor Van den Berghe 

(secretaris) meerdere malen aan onze wielerwedstrijd deelgenomen.  Serge heeft In Brussel gewoond en 

gestudeerd, en woont sinds 2019 in Opwijk. Wij kunnen ons geen betere versterking van ons bestuursteam 

wensen. Hij is de fysieke verpersoonlijking van de nauwe banden tussen Vlaanderen en het Brussels Gewest, 

die mede door middel van onze wielerwedstrijd Brussel-Opwijk, nog strakker worden aangehaald.  

   

Nu we de 75e verjaardag van onze koers naderen, willen we alle mensen bedanken die de organisatie van een 

dergelijk evenement elk jaar weer mogelijk maken.  

Dank aan de lokale, provinciale en regionale overheden voor hun niet aflatende steun; dank aan al onze 

bedrijfssponsors zonder wiens steun Brussel-Opwijk niet zou kunnen overleven. Dank aan de Stad Brussel, de 

Gemeente Opwijk, de Politiezones en de reddings- en veiligheidsdiensten die de renners in staat stellen om in 

de best mogelijke omstandigheden te kunnen koersen; dank aan de seingevers en alle mensen die, ook achter 

de schermen, van Brussel-Opwijk het gerenommeerde evenement, maken wat het vandaag is.   

   

Wij wensen u veel plezier bij het beleven en het bekijken van de wedstrijden en hopen dat U nog jarenlang mag 

genieten van ‘Brussel-Opwijk’  

   

Met sportieve groeten,  

Team Brussel-Opwijk 

Serge Pitet – Willy Van Mol – Van den Berghe Igor  
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LOKALE RONDE 
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Laatste drie kilometer – trois derniers  km 

 

Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiel 
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Start en aankomst 
Départ et arrivée 
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Voorbehouden parking sportdirecteurs – shuttle Brussel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar NMBS parking station Opwijk 
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OVERZICHT PUBLIEKE PARKINGS  

De ruime GRATIS parking aan het NMBS station , op 5 min 

wandelafstand van de aankomstzone, wordt door de organisator 

als belangrijkste P  beschouwd en ook aanbevolen voor de 

opstelling van de bussen en campers van de renners. 
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Milieumaatregel / Environnement 

Afvalzone 
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Wedstrijdreglement / Règlement 

 

 

Art.1 Organisatie 

‘Brussel-Opwijk’ wordt 

georganiseerd door de VZW De 

Verenigde Opwijkse Wielerclub en 

wordt verreden volgens KBWB 

reglementering. De wedstrijd wordt 

verreden op 26/02/2023 

Art.2 Type wedstrijd 

De wedstrijdcategorie  betreft 1.15 

IC 2 en maakt deel uit van de Women 

Cycling Series.   De Women Cycling 

Series is een serie van wegwed- 

strijden ingeschreven op de 

nationale kalenders van Belgian 

Cycling en de KNWU die plaatsvindt 

in respectievelijk Bel en Ned en enkel 

gereserveerd is voor vrouwen uit 

clubploegen (GEEN UCI rensters). 

Art.3 Deelname 

 Maximum aantal deelnemers: 

150 renners, zijnde 25 ploegen van 

maximum 6 of minimum 4 renners. 

Het vaste deelnemersveld voor de 

“ Women Cycling Series” wordt als 

volgt samengesteld: 

- De aangenomen Belgische ploegen 

- De aangenomen Nederlandse 

ploegen 

- Vrouwen die niet in het bezit zijn 

van een vergunning op naam van een 

club die aan de Women Cycling 

Series deelneemt, mogen niet voor 

zulke club uitkomen. 

- Vrouwen behorende tot UCI World-

Tour teams en Continentaal dames 

UCI teams zijn niet toegelaten. 

- Meisjes juniores kunnen onder be-

paalde voorwaarden deelnemen (cfr. 

Belgische en Nederlandse 

specificaties) 

 

Art 4 Permanentie/Permanence  

26/02/2023 van 09-12.10 uur Koning 

Boudewijnstadion 1020 Brussel 

Tribune 1 – afhalen rugnummers 

tussen 09.30 en10.20 uur – verga-

dering ploegleiders en college van 

wedstrijdcommissarissen om 10u40 

Aansluitend vergadering mobiele 

seingevers  

 

Art.5 Radio Tour 

 De wedstrijdinformatie wordt 

uitgezonden op Radio Tour  

KAN 2– Freq 160.106.25 

 

Art.6 Neutrale wagens  

Technische assistentie wordt 

voorzien door NHT VISION met 3 

neutrale wagens 

 

Art.7 Uitschakeling door achterstand 

 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. Deze 

limiet kan door het College van 

commissarissen in samenspraak met 

de organisator, verhoogd worden in 

geval van uitzonderlijke 

omstandigheden. 

 

Art.8 Clubklassement 

Het ploegenklassement 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. 

 

Art.9 Medische controle antidoping 

 Het anti-dopingreglement volgens 

Belgian Cycling is van toepassing. 

Bovendien geldt tevens de anti-

doping wet van de Vlaamse 

Gemeenschap toegepast volgens de 

vigerende wetgeving. 

De anti-dopingcontrole heeft plaats 

te: Sporthal, Heiveld 65, 1745 Opwijk 

. Iedere renner moet zich persoonlijk 

vergewissen of hij zich moet 

aanbieden op deze controle 

 

Art.10 Podiumceremonie 

OPWIJK, Heiveld 65 t.h.v. Sporthal  

De eerste 3 renners dienen zich 

binnen de 10 min na de wedstrijd aan 

te bieden aan het podium.  

 

Art.11 Boetes 

Conform richtlijnen Belgian Cycling 

 

Art. 12 Prijzen 

 

 De prijzen voor de wedstrijden zijn 

bepaald volgens het toepasselijke 

barema. 600 euro individuele 

dagprijzen zie schema technische info 
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Technische info/ Guide technique 

* DAMES 1.15 - IC2 - WOMEN CYCLING SERIES  

 individueel 600 25 90 75 60 45 35 30 25 25 20 20 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

KOERSDIRECTEUR/DIRECTEUR EN 

COURSE

VAN AKEN EVY  

wedstrijden@brusselopwijk.be 

PARKING

Vertrek: Koning Boudewijnstadion 

1020 Brussel parking 2 

Aankomst: Heiveld OPWIJK 

NMBS Parking Stationsstraat Opwijk 

PRIJS/PRIX*

zie schema onderaan  

INSCHRIJVINGEN/INSCRIPTIONS

09.15 – 10.25 uur Koning 

Boudewijnstadion 1020 Brussel 

Tribune 1 – er kan enkel met cash geld 

betaald worden 

PERMANENTIE/PERMANENCE

09-12.10 uur Koning Boudewijnstadion 

1020 Brussel Tribune 1 

OPSTELLING KARAVAAN

ELABORATION CARAVANE

12u20 Schijfstraat met Houba De 

Strooperlaan te 1020 Brussel 

OPWARMING

Opwarming van deelnemers: enkel 

binnen het domein van het Koning 

Boudewijnstadion. Er wordt geen 

gebruik gemaakt van de openbare 

weg 

BRIEFING 

10u40 Koning Boudewijnstadion 1020 

Brussel Tribune 1 

Vergadering mobiele seingevers 

onmiddellijk er na 

TEKENEN CONTROLEBLAD

SIGNATURE FEUILLE DE CONTROLE 

 11.00 uur en 12.10 uur Koning 

Boudewijnstadion 1020 Brussel voor 

de dames is geen ploegvoorstelling 

voorzien 

MEDISCHE DIENST/SERVICE MEDICALE

ziekenwagen/ motors  

EMES – 0472/101402 

KLEEDKAMERS/ DOUCHE

VESTAIRES/DOUCHE 

Start: Koning Boudewijnstadion 1020 

Brussel Tribune 1 
Aankomst: Heiveld 65 Opwijk –

sporthal  

PERSACCREDITATIE 
Idem permanentie  

AFSTAND/DISTANCE 
78,3 km waarvan 5 lokale ronden van 

11,2 km 

GENEUTRALISEERDE  START

DEPART NEUTRALISE 
12.40 uur – 1020 Brussel Schijfstraat –

Houba De Strooperlaan 

OFFICIËLE START

DEPART OFFICIEL

12.45 uur WEMMEL, Kaasmarkt t.h.v. 

kruispunt Rassel 

BEVOORRADING/RAVITAILLEMENT

AFVALZONES/ZONE DE DECHETS

Nanovestraat en Droeshoutstraat 
Opwijk . De organisator dringt eropaan 

dat de rensters de voorziene afvalzone 

zouden respecteren! 

AFLEIDING WAGENS PLOEGDIRECTIE

DEVIATIONS VOITURES CHEFS 

D’EQUIPES

Vanaf rotonde Heiveld via 

Karenveldstraat OPWIJK – parking VKO 

AANKOMST/ ARRIVEE 

OPWIJK, Heiveld 65 t.h.v. Sporthal – 

Omstreeks 14u46 uur 

PERMANENTIE-PERSZAAL-UITSLAG 

PERMANENCE/SALLE DE PRESSE-

RESULTATS

Basisschool De Boot,  

Heiveld 61, 1745 Opwijk 

MEDISCHE CONTROLE

CONTROLE MEDICALE

Sporthal Heiveld 65 Opwijk 

PODIUMCEREMONIE

Opwijk, Heiveld t.h.v aankomst 

Onmiddellijk na de aankomst van de 

wedstrijd 

BRUSSEL-OPWIJK KAFFEE
Basisschool De Boot
Heiveld 61, 1745 Opwijk 
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Reglementen 

  

Klassementen 
 

Prijzen 
 

 Women Cycling Series 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina’s vindt U het volledige reglement van de Women Cycling Series competitie 
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N-ROU-DP-22016-220913-RN-WOMEN CYCLING SERIES - ALGEMEEN 1 

1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE WOMEN CYCLING SERIES 
De Women Cycling Series is een serie van wegwedstrijden ingeschreven op de nationale kalenders van Belgian 
Cycling en de KNWU die plaatsvindt in respectievelijk België en Nederland en enkel gereserveerd is voor vrouwen 
uit clubploegen (GEEN UCI rensters). 
 
Onderstaande wedstrijden zullen deel uitmaken van de Women Cycling Series 2023: 
26/02/2023 BRUSSEL-OPWIJK (BEL) 
26/03/2023 WIM HENDRIKS TROFEE (NED)  
14/05/2023 EVERBERG (BEL) 
18/05/2023 REGIOBANK KERSENRONDE – MIERLO (NED)  
19/05/2023 VERREBROEK (BEL)  
08/07/2023 RONDE VAN TWENTE (NED) 
28/08/2023 ERWETEGEM (BEL) 
24/09/2023 TAVIERS (BEL) 
 
De afstand van elke “Women Cycling Series” zal de 100 à 110 km niet overschrijden.  
 
2 DEELNAME 
2.1 Kandidaturen en algemene voorwaarden 

- Maximum aantal deelnemers: 150 renners, zijnde 25 ploegen van maximum 6 of minimum 4 renners. 
- Het vaste deelnemersveld voor de “ Women Cycling Series” wordt als volgt samengesteld:  

- De aangenomen Belgische ploegen 
- De aangenomen Nederlandse ploegen 

 
- Vrouwen die niet in het bezit zijn van een vergunning op naam van een club die aan de  Women Cycling 

Series deelneemt, mogen niet voor zulke club uitkomen. 
- Vrouwen behorende tot UCI WorldTour teams en Continentaal dames UCI teams zijn niet toegelaten. 
- Meisjes juniores kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen (cfr. Belgische en Nederlandse 

specificaties) 
 

2.2 Wildcards 
Geen wildcards 
 

2.3 Buitenlandse renners in Belgische clubs/teams 
Voor een Belgische club die aan de Women Cycling Series deelneemt mogen maximaal 3 NIET Belgische 
vergunninghouders (geen vergunning van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen of FCWB) per manche van de 
Women Cycling Series deelnemen. 
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N-ROU-DP-22016-220913-RN-WOMEN CYCLING SERIES - ALGEMEEN 2 

3 INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN 
Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd, stuurt elke ploeg via het online inschrijvingssysteem het 
inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld met de namen, UCI-code (= controle leeftijd) en de UCI-ID’s van de 
toegelaten renners titularissen en max. 50% reserve-renners naar de organisator.  
 
72 uur voor het startuur van de wedstrijd sturen de ploegen via het online inschrijvingssysteem aan de 
organisator een eventuele update van het inschrijvingsbulletin met daarop de namen, UCI-code en de UCI-ID’s 
van de titularissen en van maximum 2 vervangers.  
De vast deelnemende ploegen engageren zich ertoe om deel te nemen aan alle wedstrijden van de  Women 
Cycling Series. Elke aangeworven ploeg zal bij niet deelname beboet worden overeenkomstig de UCI-
reglementen, echter met een minimum van € 125-, welke als vergoeding aan de organisator zal worden 
overgemaakt. 
 
4 LOTTREKKING VOLGWAGENS 
- De volgorde van de ploegwagens wordt tijdens de ploegleidersvergadering per lottrekking bepaald als volgt: 

o bij de eerste wedstrijd: 
1. De wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de vergadering van de ploegleiders en die 

hun renners bevestigden binnen de tijdslimiet voorzien in artikel 1.2.090. 
2. De wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de vergadering van de ploegleiders die 

hun deelnemende renners niet bevestigden binnen de vastgestelde tijdspanne. 
3. De wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de vergadering van de ploegleiders. 

o voor de overige wedstrijden:  
1. een eerste lottrekking voor de wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de 

vergadering van de ploegleiders en die hun renners bevestigden binnen de tijdslimiet 
voorzien in artikel 1.2.090. Bij deze lottrekking zullen de ploegen die in aanmerking 
komen voor het ploegenklassement van de “Women Cycling Series” onderling in dalende 
volgorde van punten van de geactualiseerde ploegenklassering van de “ Women Cycling 
Series” geplaatst worden.  

2. Een tweede lottrekking voor de wagens van de wildcardploegen die vertegenwoordigd 
zijn op de ploegleidersvergadering en die hun renners bevestigden binnen de tijdslimiet 
voorzien in artikel 1.2.090. 

3. Een derde lottrekking voor de wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de vergadering 
van de ploegleiders die hun deelnemende renners niet bevestigden binnen de 
vastgestelde tijdspanne. 

4. Een vierde lottrekking voor de wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de 
vergadering van de ploegleiders. 
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5 KLASSEMENTEN 

− Minimaal 50% van de kalender onder punt 1 moet verreden zijn, alvorens een finaal eindklassement wordt 
opgemaakt. 

− Alle deelnamegerechtigde vrouwen komen in aanmerking voor de klassementen van de Women Cycling 
Series. 

− Elke wedstrijduitslag is verbonden aan een puntenbarema begiftigd met punten voor de eerste 25 renners in 
elke wedstrijd “ Women Cycling Series” volgens navolgend barema: 1e renner 30 ; vervolgens 28 ; 26 ; 24 ; 22 
; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 punt.  In een rittenwedstrijd is dit 
barema enkel van toepassing op het algemeen individueel eindklassement. 

− De clubklassementen worden opgemaakt volgens navolgend principe: eerst de clubs die met drie renners de 
volledige afstand van de wedstrijd hebben afgelegd, dan deze met twee renners en vervolgens die met één 
enkele renner. 

− Per wedstrijd: puntensysteem volgens clubklassement: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 
; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2  en 1 punt. 
 

5.1 (eind) Ploegenklassement  
- Om het ploegenklassement van iedere wedstrijd te bepalen, worden de tijden van de eerste 3 

rensters  van iedere ploeg bij elkaar geteld.  
- Om het algemeen (eind)ploegenklassement te bepalen worden de punten door de ploegen behaald 

in iedere wedstrijd samengeteld. 
- Gelijkgerangschikte ploegen in de algemene stand van de Women Cycling Series zullen geklasseerd 

worden volgens de beste plaats behaald door de club in de laatste wedstrijd. 
 

5.2 Individueel (eind)puntenklassement 
- Het individuele (eind)puntenklassement wordt opgemaakt door samentelling van de punten verbonden 

aan de uitslagen van elke wedstrijd van de “ Women Cycling Series”en van de sprinten tellende voor het 
sprintklassement. 

- Gelijk gerangschikte renners in het individueel (eind)puntenklassement van de ‘’Women Cycling Series’’ 
zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald in de laatste wedstrijd.  

- Individueel eindklassement: prijzengelden zullen toegekend worden cf. het individueel eindklassement 
van de  Women Cycling Series. Het barema (1500 € of prijzenbarema in verhouding tot het aantal 
verreden wedstrijden) is hiervan als volgt vastgelegd: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

400€ 275€ 175€ 150€ 125€ 100€ 100€ 75€ 50€ 50€ 

  
- Aan de leider van het algemeen individueel klassement van de wedstrijden zal een gele leiderstrui 

overhandigd worden. 
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5.3 Jongerenklassement (voorbehouden aan vrouwen U23 of dames juniores) 
- Aan de beste jongere van het individueel puntenklassement zal een witte leiderstrui van “Beste jongere” 

overhandigd worden. 
- Individueel eindjongerenklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. het individueel 

eindjongerenklassement volgens onderstaand barema (175 € of prijzenbarema in verhouding tot het 
aantal verreden wedstrijden): 
 

1 2 3 

100€ 50€ 25€ 

 
5.4 Sprintklassement  

- Het sprintklassement wordt opgemaakt door samentelling van de punten verbonden aan de uitslagen van 
de tussensprints in elke wedstrijd van de “ Women Cycling Series”. 

- Er worden 3 sprints voorzien in elke wedstrijd (per etappe in een rittenwedstrijd) en volgende punten 
worden toegekend: 5, 3 en 1 punt aan de eerste 3 renners in de uitslag. Deze punten worden eveneens 
verrekend in het individueel puntenklassement. 

- Aan de leider van het individueel sprintklassement zal een groene leiderstrui overhandigd worden.  
 

- Bij gelijkheid van punten zal rekening gehouden worden met de uitslag van de laatste sprint waarin 
betrokken renners punten behaalden.   

- Individueel eindsprintklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. het individueel 
eindsprintklassement volgens onderstaand barema (175 € of prijzenbarema in verhouding tot het aantal 
verreden wedstrijden): 
 

1 2 3 

100€ 50€ 25€ 

 
5.5 Volgorde van leiderstruien 

De renners aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om deze trui te dragen in de 
volgende wedstrijd van de “ Women Cycling Series”. Op deze leiderstruien zal de reglementaire ruimte 
voorbehouden blijven voor de publiciteit van de club/team-sponsor, in overeenstemming met artikel 
1.3.053 van de reglementen. 
 
In het geval een renner leidt in meerdere klassementen, zal de tweede van elk betrokken klassement de 
leiderstrui dragen. De volgorde van prioriteit van de truien is: 

 
o Algemeen Individueel Klassement (gele trui) 
o Algemeen Jongerenklassement (witte trui) 
o Algemeen Sprintklassement (groene trui) 

 
In het geval de leider van één van bovenvermelde klassementen niet deelneemt, wordt de leiderstrui niet 
gedragen. 
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Om in aanmerking te komen voor de eindoverwinning dient elke renner deel te nemen aan de laatste 
wedstrijd (Taviers), behalve bij een als geldig erkende reden (ziekte, blessure), gestaafd met de nodige 
medische attesten, zo niet verliest/-zen hij/zij zijn/hun eindoverwinning en wordt hij/zij ambtshalve een 
plaats gedegradeerd dan die waar hij/zij recht op heeft/hebben. 
 

6 HULDIGING NA DE WEDSTRIJD 
Iedere organisator zorgt voor bloemen voor de huldiging van de verschillende leiders in de “ Women Cycling 
Series”. 
 
7 GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN 
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het wedstrijdreglement van de “ 
Women Cycling Series” behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische/Nederlandse Wegcommissie. De 
beslissingen die door de Belgische/Nederlandse wegcommissie daaromtrent genomen worden zijn onherroepelijk 
en niet voor beroep vatbaar. 
 
8 PRIJZEN 
De prijzen voor de wedstrijden zijn bepaald volgens het toepasselijke barema. 600 euro individuele dagprijzen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De organisator betaalt het prijzengeld binnen de 14 dagen na de wedstrijd per overschrijving aan de ploegen. De 
nodige bankgegevens worden hiervoor door Belgian Cycling en de KNWU ter beschikking gesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 90,00 € 11 15,00 € 21 10,00 € 

2 75,00 € 12 15,00 € 22 10,00 € 

3 60,00 € 13 15,00 € 23 10,00 € 

4 45,00 € 14 15,00 € 24 10,00 € 

5 35,00 € 15 15,00 € 25 10,00 € 

6 30,00 € 16 10,00 €   

7 25,00 € 17 10,00 €   

8 25,00 € 18 10,00 €   

9 20,00 € 19 10,00 €   

10 20,00 € 20 10,00 €   
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1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE WOMEN CYCLING SERIES 
Een Belgische wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Women Cycling Series indien elk parcours 
gunstig geëvalueerd werd na keuring uitgevoerd door een technisch afgevaardigde. 
 
Alle Belgische wedstrijden staan ingeschreven op de nationale wegkalender onder klasse 1.15IC 2. 
 
2 DEELNAME 
2.1 Kandidaturen en algemene voorwaarden 

De deelname aan de Women Cycling Series is voorbehouden aan Belgische clubs volgens navolgende 
modaliteiten: 

− Belgische clubs moeten zich online VOOR 16 NOVEMBER 2022 online kandidaat stellen via 
www.belgiancycling.be (rubriek disciplines, weg, Women Cycling Series). De aanvraag moet 
tevens de lijst bevatten van de rensters die bij de club zijn aangesloten in 2023, met naam, 
voornaam en UCI-ID. 

 
Om in aanmerking te komen, moeten de clubs ten minste 8 rensters dames Elite voor 2023 hebben 
aangesloten. Aangesloten zijn betekent een geldige licentie bezitten op naam van de ploeg. 
 
Dames juniores kunnen deelnemen met eigen verzet aan deze wedstrijden als er die dag geen dames 
jeugd/juniores wedstrijd voorzien is. Op dagen dat er wel wedstrijden worden georganiseerd voor Dames 
Juniores en/of Dames Jeugd mogen deze met een maximum van 5 wedstrijden per jaar en mits toelating 
van hun provinciale voorzitter WPV, deelnemen. Bovendien moet de enkele afstand van de 
hoofdverblijfplaats naar de wedstrijd minder dan 50 km bedragen. 

 
2.2 Keuze ploegen 

De toezegging tot deelname aan de Women Cycling Series zal door de wegcommissie gebeuren als volgt:  
1. Clubs met minimaal 8 dames elite worden toegelaten. 

 
Voor 1 december 2022 zal de definitieve namenlijst van de gekozen clubs gepubliceerd worden op 
www.belgiancycling.be. 
 
De verkozen clubs moeten verplicht deelnemen aan alle wedstrijden. 
 

2.3 Getransfereerde renners tijden de competitie van de Women Cycling Series 2023 
Renners aan wie tijdens de competitie van de “Women Cycling Series” een transfer toegestaan wordt, 
kunnen geen punten voor het ploegenklassement van de “Women Cycling Series” verdienen voor hun 
nieuwe club; hun punten tellen wel voor het individuele klassement. Een getransfereerde renner is in 
casu een renner die buiten de wettelijke periode verandert van club. Een renner die komt van een club 
die haar activiteiten stopt wordt niet beschouwd als getransfereerd. 
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3 INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN 
De weerhouden Belgische ploegen ontvangen vanwege Belgian Cycling een buitenlandse toelating voor de 
wedstrijden in Nederland. 
 
Weerhouden Belgische ploegen  
De weerhouden Belgische ploegen betalen het inschrijvingsrecht voor de Nederlandse wedstrijden (… euro) in 1 
keer op rekening van Belgian Cycling BE45 1096 6775 3089. Voor de Belgische wedstrijden is er geen afdracht van 
het inschrijvingsrecht. 
 
Nederlandse ploegen & Wildcardploegen 
In Belgische wedstrijden is het nationaal reglement van toepassing m.b.t. het inschrijvingsrecht: € 5 + € 5 
waarborg rugnummer en kaderplaatje (Buitenlandse renners uit buitenlandse ploegen betalen 5 euro extra 
inschrijvingsgeld als bijdrage voor de verzekering BA en Rechtsbijstand)  
 
4 KLASSEMENTEN 
Minimaal 50% van de kalender onder punt 1(algemeen reglement Women Cycling Series) moet verreden zijn, 
alvorens een finaal eindklassement wordt opgemaakt. 
 
Eindklassement per ploeg : prijzengelden aan de weerhouden Belgische ploegen zullen toegekend worden cf. het 
barema (2.425 € of prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden) hieronder, enkel wanneer 
zij deelnemen aan alle wedstrijden van deze competitie: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

500€ 400€ 300€ 250€ 225€ 200€ 175€ 150€ 125€ 100€ 

 
5 GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN 
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het puntensysteem van de 
“Women Cycling Series – Belgische specificaties’ behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische 
wegcommissie. De beslissingen die door de Belgische wegcommissie daaromtrent genomen worden zijn 
onherroepelijk en niet voor beroep vatbaar. 
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Een organisatie van de VZW Verenigde Opwijkse Wielerclub – VOWC
Steenweg op Merchtem 39 | 1745 OPWIJK

Ondernemingsnummer: 0440543.514 | RPR: Brussel 
info@brusselopwijk.be // wedstrijden@brusselopwijk.be

Evacuatie – ziekenhuizen  

Telefoongids 

WAT WIE TELEFOONNUMMER 

I. ALGEMENE COORDINATIE  

Organisatie VAN MOL WILLY 0473283019 

VAN DEN BERGHE IGOR 0495227735 

II. BELOFTEN  

KOERSDIRECTEUR MEULENIJZER   ROB 0470448782 

BIJSTAND  VAN MOL WILLY 0473283019 

VEILIGHEIDSCOORDINATOR STEVE SLUYS 0476435356 

COORDINATIEWAGEN FEDERALE POL  COMMISSARIS VAN MOER 0479773880 

II DAMES 

KOERSDIRECTEUR VAN AKEN EVY 

VEILIGHEIDSCOORDINATOR SILVERANS RONNY 0465075491

V. VEILIGHEID 

PLAATSELIJKE OMLOOP PATRICK BOSMANS 0473393939 

VERKEERSDIENST LOKALE POL LUC PERMENTIER  

DISPATCHING LOKALE POL ASSE 024525005 

BRANDWEER OPWIJK 112 – 0475520254 

HULPPOST EMES FRANKY 0475859017 

VI.VIP Luc VERMEIREN 0496198548 

VII. ALGEMEEN 

VERANTW. AANKOMSTZONE JEAN KEPPENS 0477251131 

VERANTW. SPANDOEKEN STAF DE NIL 0472423465 

TW. GEM. WERKLIEDEN OPWIJK LUC VAN CAMPENHOUT 0478275325 

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 42 48  

Algemeen Stedelijk Ziekhuis Aalst, Merestraat 80 053 76 41 11 
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Een organisatie van de VZW Verenigde Opwijkse Wielerclub – VOWC 
Steenweg op Merchtem 39 | 1745 OPWIJK 

Ondernemingsnummer: 0440543.514 | RPR: Brussel 
info@brusselopwijk.be // wedstrijden@brusselopwijk.be 

Wedstrijdjury / Jury de la compétition 
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Een organisatie van de VZW Verenigde Opwijkse Wielerclub – VOWC
Steenweg op Merchtem 39 | 1745 OPWIJK

Ondernemingsnummer: 0440543.514 | RPR: Brussel 
info@brusselopwijk.be // wedstrijden@brusselopwijk.be

Kaartmateriaal / Cartes 

Detail lokale ronde 

Heiveld aan rotonde rechtsaf Marktstraat - linksaf Gasthuisstraat - rechtsaf Nanovestraat - 

rechtsaf Nanovestraat ( kapel ) - wegwerpzone - aan rotonde naar Droeshoutstraat - 

rechtsaf Perreveld - rechtsaf Kalkestraat - linksaf Nieuwstraat - rechtdoor steenweg op 

Aalst - rechtsaf Nijverseelstraat - rechtdoor Coenstraat - rechtsaf Wijngaardstraat - linksaf 

Wijngaardstraat - linksaf Klaarstraat - rechtsaf Klaarstraat - rechtsaf Klaarstraat (kapel) - 

rechtsaf Klaarstraat - rotonde Heiveld – links en rechtdoor tot aankomst 
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Belangrijke partners 
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Wedstrijdaffiche 
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