
Wijkcomité 

Edemolen – Boeregem 

Reglement 

Wielerwedstrijd Ronde van Nazareth voor Clubtoeristen 2014 

Recreantenwestrijd voor leden van WTC’s clubs. 

1. Woordje vooraf. 

Waarschijnlijk is ook bij uw clubleden de verleiding af en toe groot om er eens stevig tegenaan te gaan en om 

zich eens te testen ten opzichte van andere collega’s toeristen. 

Het bestuur van Edemolen-Boeregem heeft besloten hieraan iets te doen en speciaal voor deze ambitieuze 

clubtoeristen vijf wielerwedstrijden in te richten voor een A-reeks en B-reeks (zonder vergunning). 

De eerste editie in 2001 was een succes en zijn nu al aan de 14de editie toe. 

Onze WIELERWEDSTRIJDEN VOOR CLUBTOERISTEN (+/- 50 km) zullen plaatshebben op zeer veilige omlopen. 

Veiligheid staat centraal en het risico op valpartijen zal tot een minimum beperkt blijven. 

2. Kalender 

 Zondag 15 juni 2014 om 13.00 uur  Edemolen-Boeregem Nazareth  Tijdrit 

 Zondag 15 juni 2014 om 17.00 uur  Edemolen-Boeregem Nazareht Rit in lijn 

 Zondag 06 juli 2014 om 14.00 uur  Feestcomité Huist-dorp kloosterstr. 25 Huise 

 Zaterdag 20 september 2014 om 17.00 uur CC De Zwaan Dorp 1 Nazareth 

 Zondag 28 september 2014 om 16.30 uur De Vlaamse Leeuw–Lozer (Kruishoutem) 

 

3. Wie mag of moet deelnemen aan de A-reeks 

Iedereen mag bij de A-reeks deelnemen. 

Clubtoeristen die elders met een dagvergunning gereden hebben zijn ook toegestaan. 

- De inschrijvingsformulieren zullen 1 maand op voorhand toegestuurd worden aan de verschillende 

clubs. De formulieren dienen uiterlijk tegen 1 juni voor alle (5) wedstrijden ingevuld en betaald te zijn. 

En dienen in het bezit te zijn tegen 1 juni van onze verantwoordelijke Luc Dhondt. 

4. Wie mag deelnemen aan de B-reeks 

- Iemand die nog niet deelgenomen heeft aan één van de vorige organisaties en uw club wil u nu voor de 

eerste keer inschrijven in de B-reeks; dan kan dit enkel op voorwaarde dat u nog nooit een 

jaarvergunning hebt of hebt gehad bij een erkende wielerbond. 

Bovendien mag u in  2014 vanaf 1 januari aan geen enkele andere wedstrijd meer deelnemen bij een 

erkende wielerbond. 

De clubtoeristen mogen aan een recreantenwedstrijd of parochianenkoers in hun eigen gemeente (stad) of 

deelgemeente deelnemen, die ze op het inschrijvingsformulier vermelden. 

- In de tijdrit van Edemolen-Boeregem heeft iedereen dezelfde prijs. 

- De inschrijvingsformulieren: idem als in de A-reeks (zie hierboven) 

P.S.: Dames rijden in de B-reeks ongeacht al dan niet een vergunning in het bezit. 

5. Deelnamevoorwaarden 

Men kan enkel in aanmerking komen voor het eindklassement als men zich voor 1 juni inschrijft en betaalt 

voor alle 5 wedstrijden (tijdrit inbegrepen). 

Tijdrit en Rit in lijn worden als één inschrijvingsbedrag aanschouwd: dus 4 x € 11 = € 44  



Iedere renner krijgt voor het volledige seizoen zijn zelfde rugnummer die zal bij inschrijving en betaling 

bepaald worden. 

Elke renner dient dit rugnummer bij elke wedstrijd terug mee te brengen. 

Waarborg € 6 voor het volledige jaar. Deze € 6 kan je terugkrijgen in Lozer, indien het rugnummer nog in 

degelijke staat is. Veiligheidsspelden worden door de renner zelf voorzien. 

Volgende reglementen worden door de LWU toegepast: 

Iedere deelnemer is verzekerd voor gebeurlijke ongevallen (binnen de wedstrijd), maar wees steeds 

sportief. Enkel lichamelijke letsels zijn verzekerd. Materiële schade (schade aan fietsen, uitrusting,…) is 

niet verzekerd. 

Ruziemakers, gevaarlijk rijgedrag, opzettelijk iemand hinderen en ontoelaatbare woordenschat worden 

bestraft met schorsing. 

Het dragen van een valhelm is verplicht. 

Aankomstzone vrijhouden tot alle renners binnen zijn. 

Een wedstrijd telt mee na 1 ronde, opgenomen door de aankomstrechter. 

Renner moet voorbijkomen aan de finish en aankomstrechter verwittigen. 

Als een categorie door een andere wordt gedubbeld, rijdt die reeks een ronder minder tot de aankomst. 

Klachten dienen op of onmiddellijk na de wedstrijd ingediend te worden. 

De tijdrit wordt gereden met een veilige racefiets met een gewoon koersstuur (geen tijdritstuur of speciale 

wielen). 

- De afstand zal terug zoals voor jaar +/- 50 km zijn. 

6. Leiderstrui 

1. Er wordt een leiderstrui voorzien voor de leider van het klassement. 

2. De leiderstrui moet na iedere wedstrijd ingeleverd worden bij de organisatoren, pas na het inleveren zal 

hij zijn geldprijs in ontvangst kunnen nemen. 

3. Na de laatste rit wordt de officiële leiderstrui aan de eindwinnaar overhandigd. 

7. Trofeeën 

1. De eindwinnaars van het eindklassement ontvangen een attentie zowel bij de A als de B reeks 

2. De organisatoren voorzien bloemen voor de afzonderlijke ritten. 

8. Geldprijzen 

Voor iedere rit in lijn en het eindklassement bedraagt de prijzenpot: 

€ 200 (€ 100 voor 20 prijzen voor de A-reeks en € 100 voor de 20 prijzen voor de B-reeks) 

9. Videocamera 

In principe zal de videocamera van de LWU voor elke wedstrijd ter beschikking zijn. 

10. Uitslag 

Na elke wedstrijd kan je de uitslag + klassement zien op de website van LWU. 

11. Dopingcontrole 

Bij eventuele dopingcontrole is iedere renner verplicht na te kijken of zijn naam vermeld is op het 

dopingcontrole-aanplakbiljet. De renners zijn zelf verantwoordelijk. De LWU kan renners die positief 

bevonden zijn weigeren. Dit kan of moet tot 15 minuten na de wedstrijd. 

Niet aanmelden voor eventuele controle = positieve uitslag 

 

Voor meer inlichtingen kan u steeds terug bij: Dhr. Luc Dhondt (Rijwielcenter) 

 

Het bestuur Edemolen-Boeregem: 

Christiaan Van Herzeele Boeregemstraat 22 9810 Nazareth 09/384 18 06 – 0475/84 18 06 

Luc Dhondt  Oudenaardseheerweg 1 9810 Nazareth 09/384 32 87 – 0474/02 33 90 

Paul Feys  Steenweg Deinze 58  9810 Nazareth 0478/334 686 


