
   Koninklijke Wielerclub Heide Sportief Linter – 100/455   

   Technische gids  - PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP   

  NIEUWELINGEN 

    Website : www.wielerclubheidesportief.be 

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

Datum :   Woensdag 4 augustus 2021 te Linter (Neerlinter Heide) 

   Om 16u00 :  1ste jaars nieuwelingen 

   Om 18u00 :  2de jaars nieuwelingen 

 

Organisatie : Koninklijke 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 

 

Contactpersonen : Voor  Wielerbond Cycling Vlaanderen – Afdeling Vlaams-Brabant 

   Andre van Lint 

   Leyse Hoevestraat, 30 – 2260 Tongerlo-Westerlo 

   0478/36.09.45 – andrevanlint@telenet.be  

Voor Wielerclub Heide Sportief Linter 

Johan Zwartebroeckx (Secretaris Wielerclub Heide Sportief Linter) 

   Papenstraat, 10 – 3350 Linter  

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

 

Klasse :   Nieuwelingen 
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Reglementen : Reglementering K.B.W.B –W.B.V &  F.C.W.B. 

Start en aankomst :  Aan Gemeentepleintje - Heidestraat 86/1  - 3350 Linter    

0499/30.04.19 of 0479/74.96.99 (zie ook gegevens dagelijks bestuur)  

Wedstrijdformaliteiten : 

Inschrijvingen/ Tekenen controleblad :  

vanaf 14u15 tot 15u45 (1ste jaars)  - van 16u15 tot 17u45 (2de jaars)     

In Tent aan Gemeentepleintje Heidestraat 86/1  - 

 3350 Linter    0499/30.04.19 

Kleedkamers :  In Tent in Papenstraat voor huis met nr 2 –(achter kapel) 3350 Linter 

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

Medische info :  Aanwezigheid van Rode Kruis (in wedstrijd) en/of post aan aankomst 

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. (2 x met UCI-kaarten) 

Neutrale volgwagens  worden normaal gezien niet voorzien, vermits het om een “open” 

wedstrijd gaat. 

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 

Vorming en opstelling van de volgcaravan :  10min voor start bij elke wedstrijd in de Heidestraat, 

voor en na vertrekplaats. 

 



Samenstelling volgcaravan : 

Pilootwagen,  2 moto’s,  (neutrale wagen 1), wagen koersdirecteur (indien nodig), 

commissaris 1 met wagen organisatie, het peloton van de renners, commissaris 2 met 

wagen van de organisatie, (neutrale wagen 2), wagen rode kruis, (bezemwagen), groene 

vlag.  

Afleiden volgwagens : 

 → niet nodig – er worden geen bijkomende wagens toegelaten in de wedstrijd. 

Parkings : 

• voor de bondsverantwoordelijken –  aangeduide parking in Papenstraat (rechtse kant 

van huisnr 1 tot en met huisnr 5). 

• Voor ploegen, toeschouwers en renners:  

- parking in Meerkensstraat. (400 m van aankomst) 

- Bijkomende en aangeduide parkings op de Heidestraat 

Bevoorrading :  → Niet nodig –  

Indien wel nodig( bv weges weersomstandigheden) zal er aanduiding zijn op 

Heidestraat, vanaf 1 km voor aankomst tot op 300m voor aankomst. 

Afvalzone :  400 m voor aankomst tot 200 m voor aankomst 

Totale afstand wedstrijd   

1ste jaars : 67,1 km zijnde 11 ronden van 6,1 km 

2de jaars : 73,2 km zijnde 12 ronden van 6,1km 

Plan omloop : zie apart PDF bestand :  

Omloop :    Heidestraat (éénrichtingsverkeer)  

→ Kasteelstraat (éénrichtingsverkeer)  

→ Grote Steenweg (éénrichtingsverkeer) 

→Donkelstraat (éénrichtingsverkeer) 

➔ Heirbaan (éénrichtingsverkeer)  

→ Ransbergstraat (éénrichtingsverkeer) 

 → Heidestraat  (éénrichtingsverkeer) 



Beschrijving omloop : 

Na x km  Tot Aantal  

km 

Start   Heidestraat 86/1         

    ter hoogte van gemeentepleintje 0,00 km  0,00 km

   

L   T-Kruispunt Heidestraat – Kasteelstraat  0,62 km  0,62 km 

 

L   T -Kruispunt  Kasteelstraat – Grote Steenweg  1,46 km  2,08 km 
 

R →  Y-Splitsing  Grote Stwg – Ransbergstraat  0,41 km  2,49 km

    Rechts aanhouden 

L   Kruispunt Grote Stwg – Donkelstraat   0,50 km  2,99 km 

met Dotermontstraat 

Links de Donkelstraat inslaan 

L    T - Kruispunt Donkelstraat - Heirbaan (R)  0,28 km  3,27 km

  

R →  T- Kruispunt Heirbaan – Grote Steenweg  0,27 km  3,54 km 

    Scherpe bocht naar rechts. 

    Aanvang 1ste beklimming 

Rechtdoor  Kruispunt  Ransbergstraat – Meerkensstr (L) 0,55 km  4,09 km

    Top  beklimming  

    Afdaling tot aan volgend kruispunt 

L    Kruispunt Ransbergstr. – Heidestr. – Pelsstr. (R) 1,00 km  5,09 km

    Scherpe bocht naar links – Heidestraat inslaan 

    Na 300 meter aanvang lichte helling tot aan aankomst 

Rechtdoor  Kruispunt  Heidestraat – Papenstraat (R)  0,91 km  6,00 km

    en Meerkensstraat (L) 

    ter hoogte van kapel 

Aankomst  Heidestraat 86/1     0,11 km  6,11km 

   ter hoogte van gemeentepleintje 

 



 

BIJKOMENDE INFORMATIE : 

 Huldiging : 

2 wedstrijden – 2 uitslagen en 2 titels (1ste en 2de jaars) 

• De winnaar van de 1ste jaars nieuwelingen, de tweede en de derde worden verzocht 
zich aan te bieden op het podium in de aankomstzone om bloemen en trofeeën  in 
ontvangst te nemen. 

• De eerste drie Vlaams Brabantse renners worden tevens verzocht zich aan te bieden 
op het podium in de aankomstzone om bloemen en trofeeën  in ontvangst te nemen. 
Omdat wedstrijd ook georganiseerd wordt als Kampioenschap Van Vlaams Brabant. 
 

• De winnaar van de 2de  jaars nieuwelingen, de tweede en de derde worden verzocht 
zich aan te bieden op het podium in de aankomstzone om bloemen en trofeeën  in 
ontvangst te nemen. 

• De eerste drie Vlaams Brabantse renners worden tevens verzocht zich aan te bieden 
op het podium in de aankomstzone om bloemen en trofeeën  in ontvangst te nemen. 
Omdat wedstrijd ook georganiseerd wordt als Kampioenschap Van Vlaams Brabant. 
 
Huldiging per leeftijdscategorie is voorzien aan apart podium aan aankomstzone. 
 
De overwinnaar van elke open wedstrijd per categorie (1ste en 2de jaars) ontvangt 
telkens een bloemtuil en beker, de tweede en derde per categorie een beker. 
 

Huldiging mbt Kampioenschap Van Vlaams Brabant voor 1ste drie Vlaams Brabantse 
renners in uitslag per wedstrijd : 
De  overwinnaar per categorie (1ste en 2de jaars) ontvangt telkens een bloemtuil, een 
medaille en beker, de tweede en derde per categorie een beker en medaille. 

 
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 en dienstdoende penningmeester  
   Ivan Vanlaer – Dries 42 bus 3 – 3380 Glabbeek  

0468/14.51.53 – ivanvanlaer@telenet.be 
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