
   Wielerclub Heide Sportief Linter – 100/455   

   Technische gids  - Beker Van België – Juniores  

    Website : www.wielerclubheidesportief.be 

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

ALGEMEEN: 

Datum:   Zondag 22 Juli 2018 om 15u00 te Linter (Neerlinter Heide) 

Benaming wedstrijd: Grote Prijs Eddy Schepers  

Organisatie:  Wielerclub Heide Sportief Linter (www.wielerclubheidesportief.be)  

Koersdirecteur: Sasha Zwartebroeckx ( Commissaris Wielerclub Heide Sportief Linter) 

   Papenstraat, 10  – 3350 Linter 

   016/77.77.68 of 0476/34.40.31 – sasha.zwartebroeckx@hotmail.com 

Contactpersonen: Johan Zwartebroeckx (Secretaris Wielerclub Heide Sportief Linter) 

   Papenstraat, 10 – 3350 Linter  

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

Of    Sasha Zwartebroeckx (Commissaris Wielerclub Heide Sportief Linter) 

   Papenstraat, 10  – 3350 Linter 

   016/77.77.68 of 0476/34.40.31 – sasha.zwartebroeckx@hotmail.com 

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

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

Start en aankomst:  Aan Frituur Den Tieter, Heidestraat 86/1  - 3350 Linter   0499/30.04.19 

Alle Formaliteiten:  -  In Zaal Heidebos (voetbalterrein Sporting Heide Linter)  

   Bredestraat (z/n) – 3350 Linter – 016/77.11.98 - 0476/34.40.31 

                                       + bijkomend secretariaat in tent aan aankomst 0499/30.04.19 

Inschrijvingen: vanaf 11u30 tot 12u45 

In Zaal Heidebos (voetbalterrein Sporting Heide Linter)  

Bredestraat (z/n) – 3350 Linter 



Briefing:  Om 13u00. 

In Zaal Heidebos (voetbalterrein Sporting Heide Linter)  

Bredestraat (z/n) – 3350 Linter – 016/77.11.98 - 0476/34.40.31 

Tekenen controleblad: vanaf 13u45 tot 14u45. (in tent aan Frituur Den Tieter aan aankomst) 

Uitbetalingen:  In Zaal Heidebos (voetbalterrein Sporting Heide Linter)  

Bredestraat (z/n) – 3350 Linter – 016/77.11.98 - 0476/34.40.31 

Kleedkamers:   Voetbalterrein Sporting Heide Linter,  Bredestraat (z/n) – 3350 Linter 

Dopingcontrole:  Voetbalterrein Sporting Heide Linter,  Bredestraat (z/n) – 3350 Linter 

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

Dokter in wedstrijd(Dr. De Witte Michel – Papenstraat 21 – 3350 Linter 

016/77.02.86) 

Dichtst bij zijnde ziekenhuizen :  

RZ H. Hart Tienen, Kliniekstraat 45 – 3300 Tienen 016/80.90.11 

St. Trudoziekenhuis, Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden 011/69.91.11 

Motorbegeleiding aanwezig. (4 x met UCI-kaarten) 

Telecom:  Kanaal radio Tour 2 

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 100% enkel éénrichtingsverkeer toegelaten  

o Algemeen parkeerverbod 

o Volledig verkeersvrije aankomstzone (volledige Heidestraat) 

o Belangrijke vermelding naar renners en begeleiders  toe : 

Heidestraat is afgesloten vanaf 11u00, maar renners, begeleiders en 

toeschouwers mogen door tot 14u30, ook al om de parkings te bereiken. 

 



Vorming en opstelling van de volgcaravan:   

Vanaf 14u30 in de Heidestraat – start ter hoogte van  huisnummer 85. (100 m voor aankomst), 

maar waarbij  pilootwagen 1, pilootwagen 2,  wagen koersdirecteur, neutrale wagen 1, 

commissaris 2 met wagen organisatie en  commissaris moto 1 wel plaats nemen voorbij 

aankomst. 

Samenstelling volgcaravan: 

Pilootwagen 1, pilootwagen 2,  wagen koersdirecteur, neutrale wagen 1, commissaris 2 

met wagen organisatie, commissaris moto 1,  het peloton van de renners, commissaris 

voorzitter (wagen KBWB) met radio tour, dokter met wagen organisatie, commissaris 3 

met wagen van de organisatie, commissaris moto 2, karavaan van ploegwagens, 

commissaris 4 met wagen organisatie, wagen rode kruis, groene vlag, bezemwagen.  

De aankomstrechter kan volgen met  commissaris 4 of zal aan de aankomstlijn blijven om 

de achterblijvers uit wedstrijd te nemen. 

Bevoorrading: 

Na 50 km (volgens reglement KBWB)  tot bij ingaan van de voorlaatste ronde en in de 

bevoorradingszone. Deze vinden we terug in de Heidestraat (begin 1 km voor aankomst 

(ter hoogte van parking wielerploegen in de Heidestraat – Tuincentrum) en einde 200m 

voor aankomst. Graag aan het einde van deze zone uw drinkbussen en afval weg te 

gooien. Buiten deze zone, vragen we met aandrang zorg te dragen voor het milieu en 

geen afval weg te gooien. 

Parkings: 

 voor de bondsverantwoordelijken –  

parking vroegere Café Kapelvrienden, Heidestraat 89 – 3350 Linter  

 voor de ploegen : parking voorzien : 

- In weide aan de Heidestraat  nr 157 ( 800 m voor aankomst – ter hoogte 

van tuincentrum Bart.- begin bevoorrading) 

- Voetbalplein C aan de kleedkamers, Bredestraat (z/n)  

te 3350 Heide Linter 

 Voor toeschouwers en renners:  

- parking voetbalplein + parking op B-terrein (1 km van aankomst) 

- parking weide  in Meerkensstraat. (400 m van aankomst) 

- bijkomende en aangeduide parkings vanaf Heidestraat  

Way out – Way in:  

Niet nodig – kan voorzien worden op het kruispunt Heidestr. –Pelsstr. – Ransbergstr, daar 

waar de renners 2x per omloop passeren. (zie plan) 



Afleiden volgwagens: 

Laatste ronde van aan kruispunt Heidestraat – Papenstraat (juist voor Kapel), ongeveer 200 m 

voor aankomst. Via Papenstraat  Bredestraat  Kasteelstraat  Heidestraat terug richting 

aankomst. Wel wachten op sein van seingever op kruispunt Papenstraat – Bredestraat tot de 

groene vlag daar gepasseerd is.(= normaal geen probleem) 

Hier kunnen de wagens dan stationeren op Heidesstraat – 300 m na aankomst.   

Enkel de voertuigen met een letter “A” mogen volgen richting aankomst. 

Totale afstand wedstrijd   

 115,5 km, zijnde  :  

 11 ronden van 10,5 km  

  

Plan omloop : zie apart PDF bestand:  

Omloop: 

Heidestraat (verkeersvrije straat)  Rechts af 

 Kasteelstraat (éénrichtingsverkeer)  Rechts af 

 Bredestraat (éénrichtingsverkeer)  Rechts af 

 Ransbergstraat (éénrichtingsverkeer)    Links af 

 Pelsstraat  (éénrichtingsverkeer)  Rechts af 

 Grote Steenweg (éénrichtingsverkeer)   Scherpe bocht rechts af 

 Ransbergstraat (éénrichtingsverkeer)  Scherpe bocht links af 

 Heidestraat  (verkeersvrije straat) 

Opmerking:  

 aan het kruispunt Heidestraat –Pelsstraat – Ransbergstraat, kan je dus de 

renners 2x per omloop zien passeren. 

 

 2x gevaarlijke bocht op de omloop : 

- Haakse bocht kruispunt Grote Steenweg – Ransbergstraat 

- Bocht naar links kruispunt Ransbergstraat – Heidestraat. 



Plan omloop + signalisatie: 

 

Laatste rechte lijn van 1,200 km, na het nemen van scherpe  

bocht naar links, is licht bergop. 

 



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: 

In Zaal Heidebos (voetbalterrein Sporting Heide Linter)  

Bredestraat (z/n) – 3350 Linter – 016/77.11.98 

 

Neutrale volgwagens: 
Er worden 2 neutrale volgwagens voorzien. 
 
Gegevens Dagelijks Bestuur Wielerclub Heide Sportief Linter 
 

Voorzitter     Fred Francois – Kasteelstraat  68 – 3350 Linter   
    016/44.43.30 – 0479/74.96.99 freddyfrancois1@skynet.be 

1 ste Ondervoorzitter Gert Lintermans – Mehringstraat 34 – 3350 Linter  
011/78.15.97 – 0475/62.59.92  

2 de Ondervoorzitter Sacreas Jana – Homsemstraat 53 bus 206 – 3891 Borlo  
0494/67.15.89 – janasacreas@hotmail.com 

Secretaris  Johan Zwartebroeckx – Papenstraat 10 – 3350 Linter 
   016/77.77.68 – 0499/30.04.19 - johan.zwartebroeckx@telenet.be 
Penningmeester Georges Beelen –Kasteelstraat 79 – 3350 Linter 
   016/77.72.14 – 0473/55.11.81 – georges.beelen2@telenet.be 
Commissaris 1  Sasha Zwartebroeckx – Papenstraat, 10 – 3350 Linter 
   016/77.77.68 – 0476/34.40.31 – sasha.zwartebroeckx@hotmail.com 
Commissaris 2  Ivan Vanlaer – Dries 42 bus 3 – 3380 Glabbeek  

0468/14.51.53 – ivanvanlaer@telenet.be 


