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   Wielerclub Heide Sportief Linter – 100/455   

   Technische gids  - Beker Van België – Juniores  

    Website : www.wielerclubheidesportief.be 

             ----------------------------------------------------------------- 

ALGEMEEN : 

Datum :   Woensdag 15 juli 2015  om 16u00 te Ransberg  (3470 Kortenaken) 

Organisatie :  Wielerclub Heide Sportief Linter 

Koersdirecteur : Johan Zwartebroeckx (Secretaris Wielerclub Heide Sportief Linter) 

   Papenstraat, 10 – 3350 Linter  

016/77.77.68 of 0499/30.04.19 – johan.zwartebroeckx@telenet.be 

Contactpersoon : Jan Sacreas (Ondervoorzitter Wielerclub heide Sportief Linter) 

   Kasteelstraat, 66 – 3350 Linter 

   016/77.00.38 of 0475/62.17.87 – jan.sacreas@skynet.be 

Website club :  www.wielerclubheidesportief.be 

Klasse :   1.14 BVB Juniores (Eendagswedstrijd juniores Beker Van België) 

Reglementen : Reglementering K.B.W.B –W.B.V 

Start en aankomst :  Aan zaal De Berg - Dorpsstraat, 97a – 3470 Ransberg 011/58.26.63 

Alle Formaliteiten :  Zaal De Berg - Dorpsstraat, 97a – 3470 Ransberg 011/58.26.63 

Inschrijvingen : vanaf 13u00 

Briefing :  om 14u00 

Tekenen controleblad : vanaf 14u45 tot 15u45. 

Kleedkamers :  Zaal De Berg - Dorpsstraat, 97a – 3470 Ransberg 011/58.26.63 

Dopingcontrole :  Zaal De Berg - Dorpsstraat, 97a – 3470 Ransberg 011/58.26.63 

Medische info :  Aanwezigheid van Rode Kruis in wedstrijd en post aan aankomst 

Dokter in wedstrijd (naam zal later bekend gemaakt worden) 

Politie en motorbegeleiding aanwezig. 

mailto:johan.zwartebroeckx@telenet.be
mailto:jan.sacreas@skynet.be


Pagina 2 van 4 
 

WEDSTRIJDINFORMATIE  : 

Verantwoordelijke verkeer – parkings : 

 Freddy Francois – Kasteelstraat 68 -3350 Linter 

 016/44.43.30  - 0479/74.96.99  -  freddyfrancois1@skynet.be 

Verkeersreglement tijdens wedstrijd : 

o Voor 75% enkel éénrichtingsverkeer toegelaten – zowel op grote als op 

kleine omloop. (zie blz 3) 

o Algemeen parkeerverbod 

o Belangrijke vermelding naar renners toe : 

 Rondpunt Baaistr.– Donkelstr. na 2,6 km mag afgesneden worden. 

 Wegversmalling met vluchtheuvels in Donkelstraat na 3,7 km 

 Alle andere wegversmallingen worden aangeduid via gele vlag + 

plaatsing balen stro (zie ook blz 3) 

Vorming en opstelling van de volgcaravan :  Vanaf 15u30 in de Dorpsstraat, 89 - ter hoogte 

van modehuis Magda (100 m voor aankomst) 

Bevoorrading : 

Na 50 km (volgens reglement KBWB)  tot bij ingaan van de voorlaatste plaatselijke 

ronde en in de bevoorradingszone. Deze vinden we terug in de Dorpsstraat (500 m na 

aankomst –aan kerk tot aan kruispunt met Oudestraat.) 

Parkings : 

 voor de bondsverantwoordelijken – parking Zaal De Berg (voorbehouden 

plaatsen) 

 voor de ploegen : parking voorzien in  

Oudestraat van gemeente Kortenaken en aan  andere kant van de straat = 

Bergstraat (gemeente Zoutleeuw) ter hoogte van nr 7.  

 Voor toeschouwers en renners: parking zaal De Berg (voor wedstrijd) en aan kerk 

+ er wordt nog een bijkomende parking gezocht (wordt later meegedeeld). 

Afleiden volgwagens : laatste ronde van aan kruispunt Gelbergenstraat/Dorpsstraat via 

Dorpsstraat  Kapelstraat  Oudestraat en zo terug naar Dorpsstraat. (richting aankomst). 

Hier kunnen de wagens dan stationeren op Dorpsstraat – 300 m na aankomst: beginpunt ter 

hoogte van de kerk aan de rechterkant. 

Enkel de voertuigen met een letter “A” mogen volgen richting aankomst. 
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Totale afstand wedstrijd  = 116 km, zijnde  :  

 3 grote ronden van 14 km :  

 10 kleinere ronden van 7,4 km  

 
Plan grote omloop : zie apart PDF bestand : 3x 14 km 

 Dorpsstraat (éénrichtingsverkeer)      

Baaistraat (éénrichtingsverkeer)   (op het eind van de Baaistraat – na 2,6 

km rondpunt – mag afgesneden worden)    

Donkelstraat ( met wegsversmalling en vluchtheuvel na 3,7 km –wordt 

aangeduid).   

Hoeledensebaan (3x wegversmalling –wordt aangeduid)  

Neerlintersesteenweg (1x wegversmalling – wordt aangeduid)  

Kasteelstraat (éénrichtingsverkeer)    Heidestraat (éénrichtingsverkeer)    

 Ransbergstraat (éénrichtingsverkeer)    Dorpsstraat. 

(éénrichtingsverkeer)    

 

Plan kleine omloop  : zie apart PDF bestand : 10 x 7,4 km 

Dorpsstraat   (éénrichtingsverkeer)      

Baaistraat (éénrichtingsverkeer)   (op het eind van de Baaistraat – na 2,6 

km rondpunt – mag afgesneden worden)    

Donkelstraat ( met wegsversmalling en vluchtheuvel na 3,7 km –wordt 

aangeduid).   

Hoeledensebaan (1x wegversmalling –wordt aangeduid)  

Gelbergenstraat (éénrichtingsverkeer)    Dorpsstraat. 

(éénrichtingsverkeer)    

 

Plan volledige wedstrijd - grote en kleine omloop samen : zie apart PF 

bestand 
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BIJKOMENDE INFORMATIE : 

 Prijzengeld en verdeling : 

 Individuele prijzen (50) €1300  
1ste = €160  2de = €120  3de = €100  4de = €80  5de = €75  
6de = €70  7de = €60  8ste = €50  9de = €40  10de = €30 
11de = €25  12de = €25  13de = €25  14de = €25  15de = €25  
16de = €20  17de = €20  18de = €20  19de = €15  20ste = €15  
21ste = €10  22ste = €10  23ste = €10  24ste = €10  25ste = €10  
26ste = €10  27ste = €10  28ste = €10  29ste = €10  30ste = €10  
31ste = €10  32ste = €10  33ste = €10  34ste = €10  35ste = €10  
36ste = €10  37ste = €10  38ste = €10  39ste = €10  40ste = €10  
41ste = €10  42ste = €10  43ste = €10  44ste = €10  45ste = €10  
46ste = €10  47ste = €10  48ste = €10  49ste = €10  50ste = €10  
 
Verdeling clubprijzen (15) €380  
1ste = €75  2de = €60  3de = €50  4de = €35  5de = €30  
6de = €25  7de = €20  8ste = €15  9de = €10  10de = €10  
11de = €10  12de = €10  13de = €10  14de = €10  15de = €10  
 
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. 
 
Uitbetalingen individueel en clubprijzen : 
Onmiddellijk na het opmaken van de uitslag en het klassement in Zaal De Berg, 
Dorpsstraat 97a te Ransberg. 
 
Neutrale volgwagens : 
Er worden 2 neutrale volgwagens voorzien. 
 
 
Gegevens hoofdbestuur Wielerclub Heide Sportief Linter 
 
Voorzitter   Luc Koninckx – Papenstraat 19 – 3350 Linter 
   016/77.70.61 
Ondervoorzitter Jan Sacreas – Kasteelstraat  66 – 3350 Linter (contactpersoon) 
   016/77.00.38 – 0475/62.17.87 -  jan.sacreas@skynet.be 
Secretaris  Johan Zwartebroeckx – Papenstraat 10 – 3350 Linter 
   016/77.77.68 
Penningmeester Georges Beelen –kasteelstraat 79 – 3350 Linter 
   016/77.72.14 


