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WOMEN CYCLING SERIES
Afstand

102 km over 12 ronden van 8,5 km 

Secretariaat – Permanentie voor de start 

tent Verheyenplein Verrebroek

10u30 Inschrijving + rugnummers

12u00 Ploegleidersbriefing

Radiofrequentie volgwagens

Radio Tour : Kanaal 2 --160.10625

Parking rensters

Bedrijvencentrum De Bock, Kieldrechtse baan 51, 9130 Verrebroek

Kleedkamers rensters

Sporthal carena, Hoeve Van Carena, 9130 Verrebroek

Opstelling en start

• Opstelling rensters om 13u45 aan het  Verheyenplein.

• Opstelling volgwagens Pater Vergauwenstraat

• Officiële start: 14:00

Bevoorrading

Rijkstraat (zie plan)

Groene zone

Einde van de Rijkstraat (zie plan)

Huldiging

Na aankomst huldiging op podiumwagen van de:

• Eerste 3 rensters 

• Algemeen Individueel Klassement (gele trui)

• Algemeen Jongerenklassement (witte trui)

• Algemeen Sprintklassement (groene trui)



Permanentie na de wedstrijd

Wordt voorzien in zaal Café Terminus, Verrebroekstraat 2 en zal open 

zijn van direct na de wedstrijd tot 18u

Neutrale wagens

Wielervereniging nieuwe hoop Tielen

0495/369497

Ziekenhuis

Vitaz, Moerlandstraat 9100, Sint-Niklaas

Medische diensten

De Vlaamse hulpdienst.

0468/545787

Medische controle

Sporthal De Carena, Hoeve Van Carena, 9130 Verrebroek

Parkings

Parking 1: 

Parking ploegen en rensters:  “Bedrijvencenter De Bock”, 

Kieldrechtsebaan 51, Verrebroek.

Wagens, Campers, autocars,….

Parking 2: 

Officialls: “Van Gysel” Verrebroekstraat 13, Verrebroek over het Q8 

tankstation



Reglement GP Remo Frit

1. De grote prijs REMO frit , hierna te noemen ”de wedstrijd” wordt op vrijdag 19 mei 2023 georganiseerd door de 

Wielervereniging VZW Het Vliegend Wiel in samenwerking met de Gemeente Beveren.

2. Aan deze wedstrijd over 102 km kan worden deelgenomen door ploegen van min. 4 en max 6 rensters in de 

categorie vrouwen, niet zijnde behorende tot UCI WorldTour Teams en UCI Women Teams. Max. 25 teams van 6 

rensters (150).

3. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de reglementen, bepalingen en instructies van de KBWB 

en organisatie, en worden geacht de route te kennen.

4. De wedstrijd wordt verreden in het kader van de WCS. Uitreiking rugnummers en kaderplaatjes vanaf 10:00 uur 

tot 11:45 uur in de feesttent op het Verheyenplein te Verrebroek. De rugnummers en kaderplaatjes dienen door 

de ploegleiders te worden afgehaald. Deze worden uitsluitend verstrekt nadat de geldige licenties van de 

deelnemers zijn overlegd. Tevens vindt er een controle plaats van de licenties van de begeleiders. Na het terug 

inleveren van de rugnummers en kaderplaatjes worden de licenties teruggegeven.

5. Reservemateriaal, verkregen van een materiaalwagen, dient zo spoedig mogelijk en ieder geval een half uur na 

afloop van de wedstrijd te zijn ingeleverd bij de neutrale materiaalwagens.

6. Was- en kleedgelegenheid bevinden zich in de sporthal de Carena, Hoeve Van Carena Verrebroek. De 

deelneemsters dienen de was- en kleedgelegenheid schoon achter te laten. Afval in de bakken.

7. De ploegleidersvergadering vindt plaats om 12:00 uur in de permanence, feesttent Verheyenplein Verrebroek . 

8. Wedstrijdinformatie via Radio Tour: Kanaal 2 -160.10625

9. De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 13u30 uur verkrijgbaar in de permanence of bij de start. Het 

startschot is om 14:00 uur op het Verheyenplein. De rugnummers en kaderplaatjes moeten goed zijn bevestigd. 

De rensters dienen bij de start de intekenlijst vanaf 13:15 uur nabij de start te voorzien van een handtekening.

10. Auto’s van volgwagens ( jury, ambulance en bezemwagen) voorzien van een KBWB-sticker en een ontvanger 

stellen zich op in de Pater Vergauwenstraat te Verrebroek.

11. De deelnemers en begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury, organisatie en andere officials 

op te volgen. Het negeren hiervan leidt tot startverbod of uitsluiting van de wedstrijd. Het meerijden van niet 

officiële personen in de volgerskaravaan is verboden. Een ieder rijdt met kruislichten.

12. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, voor, tijdens 

of na de wedstrijd overkomen.

13. Het prijzenschema is € 600. 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.

14. De huldiging van de eerste drie rensters in de uitslag en de leiders in klassementen en spurtprijs vindt plaats op 

het podium bij de finish op het Verheyenplein.

15. De afleiding voor de volgwagens zonder een A teken is op 1500 meter rechts van de finish gelegen. De afgeleide 

volgwagens volgen de Priesteragiestraat, RD Rijkstraat in.

16. De bevoorrading vindt plaats in het begin van de Rijkstraat. Direct na de verzorging bevindt zich de wastezone.

17. De medische verzorging is in handen van de EHBO-vereniging “Vlaamse hulpdienst”. In de karavaan rijdt er een 

ambulance mee van de Vlaamse Ambulancedienst. Het dichtst bij zijnde ziekenhuis: “VITAZ te Sint-Niklaas “.

18. Gehuurde transponders dienen zo snel mogelijk na de wedstrijd te worden ingeleverd in de feesttent op het 

Verheyenplein ( permanence). 



P2

P1

Cafe 

terminus

Start

P1: Rensters, bussen , caravan

P2: Officials

Aankomst



Parcours: Verheyenplein / Sint-Laurentiusstraat / Walestraat / Zwaantje / 

Hoge Wilde / Braakstraat / Rijkstraat / Kieldrechtsebaan / Turfbanken 

/Bralstraat-West / Bralstraat / Drijdijk / Spaans Fort / Binnendijk / 

Verrebroekstraat

12 ronden van 8,5 km

Tussenspurt

Start



Opgelet!!

Aankomstlijn is buiten parcours!!

Normale parcours

In de laatste ronde rijden we aan de verkeerslichten rechtdoor

om de aankomst te maken.



12 ronden van 8,5 km

Straat Richting Km + Km - Aandacht voor

Verheyenplein (start) 0 8,5

Sint-Laurentiusstraat 0,05 8,45

Walestraat 0,8 7,7

Zwaantje 1,1 7,4

Hoge Wilde 2,04 6,46

Bralstraat 2,4 6,1

Rijkstraat 2,88 5,62

Kieldrechtse baan 3,8 4,7

Turfbanken 4 4,5

Kruispunt Kieldrechtsebaan-Turfbanken

Slalom beweging met kasseistrook, seingever met gele 

vlag. Smalle weg

Bralstraat-West 4,85 3,65 Smalle weg

Bralstraat 5,25 3,25

Drijdijk 5,78 2,72 Kruispunt Bralstraat - Drijdijk scherpe bocht naar rechts

Spaans Fort 6,6 1,9

Binnendijk 8,25 0,25

Verrebroekstraat 

(aankomst)
8,37 0,13

Verheyenplein 8,5 0

Wegwijzer Women Cycling Series De Grote prijs REMO frit

Daarna





Gevaarlijke punten

1

Kruispunt 

Kieldrechtsebaan –

Turfbanken

Slalom beweging met 

kasseistrook

Balustrade van Bralstraat 

naar Drijdijk

2

Spaans Fort scherpe bocht naar rechts. Opgelet voor 

verlichtingspaal!

3



WEDSTRIJDEN WOMEN CYCLING SERIES 2023 

26/02 – Brussel – Opwijk (BEL)

26/03 – WIM HENDRIKS TROFEE (NED) 

14/05 - EVERBERG (BEL) 

18/05 - REGIOBANK KERSENRONDE - MIERLO (NED) 

19/05 – GROTE PRIJS REMO FRIT VERREBROEK (BEL) 

08/07 - RONDE VAN TWENTE (NED) 

28/08 – ERWETEGEM (BEL)

24/09 – TAVIERS (BEL)

Deelnemende ploegen

Van Tot Belgische clubs
1 6 BALOISE-WB LADIES
7 12 CARBONBIKE GIORDANA
13 18 CYCLINGTEAM BELCO/VAN EYCK
19 24 DD GROUP -ISOREX – NOAQUA CYCLING TEAM
25 30 KDM – PACK CYCLING TEAM
31 36 KEUKENS REDANT CYCLING TEAM
37 42 LADIES CYCLING TEAM HOZ BEVEREN
43 48 AWV DE ZWALUWEN
Van Tot Nederlandse clubs
49 54 MERIDA ADELAAR LADIES CYCLING TEAM
55 60 RESTORE CYCLING TEAM
61 66 JAN VAN ARCKEL

67 72 W.V. SCHIJNDEL

73 78 GROUWELS - WATERSLEY R&D CYCLING TEAM
79 84 JEGG – DJR ACADEMY
85 90 NWVG – UPLUS
91 96 RWC AHOY / WTOS
97 102 CYCLE CAPITAL CYCLING CLUB

103 108 WV METEOOR ASSEN – RODEN
109 114 TALENTCYCLING

115 120 WV DE AMSTEL

121 126 JVR DE BATAUWERS
127 132 TEAM NH

133 138 WV DE KANNIBAAL

139 144 VAN DER VELDEN ADVISEURS - MTD
145 150 WILDCARDS



REGLEMENT WOMEN CYCLING SERIES 2023

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 – Brussel – Opwijk (BEL)

26/03 – WIM HENDRIKS TROFEE (NED) 

14/05 - EVERBERG (BEL) 

18/05 - REGIOBANK KERSENRONDE - MIERLO (NED) 

19/05 – GROTE PRIJS REMO FRIT VERREBROEK (BEL) 

08/07 - RONDE VAN TWENTE (NED) 

28/08 – ERWETEGEM (BEL)

24/09 – TAVIERS (BEL)

De afstand van elke “Women Cycling Series” zal de 100 à 110 km niet overschrijden.

Belgische specificaties

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 :

• Maximum aantal deelnemers: 150 rensters, zijnde 25 ploegen van maximum 6 of minimum 4 rensters.

• Het vaste deelnemersveld voor de “ Women Cycling Series” wordt als volgt samengesteld:
➢ 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. 

➢ 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.

Belgische specificaties

• 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 (Belgische specificaties)

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 Wildcards

Geen wildcard 



2.3 Buitenlandse rensters 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.

2.4 Getransfereerde renners tijden de competitie van de Women Cycling Series 2023 (Belgische specificaties)

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. 

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 rensters titularissen en max. 50% reserve-rensters 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.

Belgische specificaties

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: € 7 + € 5 waarborg 
rugnummer en kaderplaatje (Buitenlandse renners uit buitenlandse ploegen betalen 5 euro extra inschrijvingsgeld als 
bijdrage voor de verzekering BA en Rechtsbijstand) 

4. LOTTREKKING VOLGWAGENS

De volgorde van de ploegwagens wordt tijdens de ploegleidersvergadering per lottrekking bepaald als 

volgt:

• 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



• 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.

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

Belgische specificatie
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: 

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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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



• 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:

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

overhandigd worden.

5.3 jongerenklassement (voorbehouden aan belofte-vrouwen (U23) :

• 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 eindsprintklassement volgens onderstaand barema (175 € of prijzenbarema in 

verhouding tot het aantal verreden wedstrijden):

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): 

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. 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.

1 2 3

100€ 50€ 25€

1 2 3

100€ 50€ 25€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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



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.

Belgische specificatie
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. 

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.

90 € 15 € 10 €

75 € 15 € 10 €

60 € 15 € 10 €

45 € 15 € 10 €

35 € 15 € 10 €

30 € 10 €

25 € 10 €

25 € 10 €

20 € 10 €

20 € 10 €
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