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AVS TOUR U23

RONDE VAN OOST-VLAANDEREN VOOR BELOFTEN

“Een echte sprinter duikt
soms in een gat
waar nog geen konijn door kan.

André MAERSCHALCK

Om te spurten

Voorzitter vzw RVOV

moet je niet gek zijn,
maar het helpt wel.”
(Walter Godefroot)
Ik ben dus een spurter. Steeds wringend en wroetend

plaatselijke omlopen - ook om het betaalbaar te hou-

op zoek naar die kleine gaatjes, die konijnenpijpen.

den - waarbij die gekke spurters hun gading zullen vin-

Opgejaagd door alles en iedereen om me heen, of net

den maar waar ook de aanvallende pionnen hun ding

rust vindend na alweer een geslaagde spurtoverwin-

zullen kunnen doen op het schaakbord van deze AVS

ning tegen Koning Tijd of een andere opponent.

TOUR U23. Meer dan ooit tevoren geloven we er in dat
we mooie koersen zullen zien, gedreven zoals deze ge-

Maar uiteraard gek! Zo zot als een achterdeur, zot van

neratie beloften hun koersen rijdt.

de koers. Met een team dat mee strijdt en rijdt, me uit
de wind zet of me net helpt de snelheid op te drijven,

Een extra reden voor de deelnemers om deze vijf-

recht naar de finish. Teamplayers die al even gek zijn;

daagse meer dan ter harte te nemen, is dat deze wed-

ploegmaats, bezeten van hetzelfde virus: het koers-vi-

strijd de ideale voorbereiding lijkt voor het Belgisch

rus!

Kampioenschap dat de week na de finaledag wordt
verreden in onze buurprovincie Vlaams-Brabant. In de

Vorig jaar was een ander virus nog zo krachtig aan-

jaren dat het BK na de AVS TOUR U23 werd ingepland

wezig, dat het ervoor zorgde dat organiseren niet mo-

op de kalender van Belgian Cycling, kwam de winnaar

gelijk was. Nu, twee jaar na onze laatste sprint op de

van de tricolore trui telkens uit onze ronde.

Bavegemse kasseien, staan we als ploeg weer aan de
start van onze eigen koers. Een koers die WIJ niet wil-

Een ronde verspreid over het volledige Oost-Vlaam-

len winnen, maar waar we aan beloftevolle kerels van

se grondgebied, de enige meerdaagse voor beloften

25 teams de kans willen geven om mee met ons hun

in ons land… Zouden we dan toch een beetje gek zijn

sprint te rijden, gek als ze zijn van hun fiets, gedreven

om dit met zijn allen samen te willen organiseren? Mis-

duikend in elk gat dat ze in hun nog jonge carrière zien.

schien wel, maar weet dat er een oud Vlaams gezegde
bestaat: ‘Zot zijn doe geen zere!’. Om het met de (bij-

Eens te meer kan de jeugd het tegen mekaar opnemen

na) woorden van Walter Godefroot te zeggen: “Om te

in een wedstrijd over vijf dagen gespreid. Jammer ge-

organiseren moet je niet gek zijn, maar het helpt wel.”

noeg niet in een tijdrit deze editie: hoewel we die wel
degelijk hadden ingepland, hebben externe factoren

Welkom aan iedereen die de komende vijf dagen ons

ervoor gezorgd dat een race tegen de klok uiteindelijk

pad kruist of de beelden bekijkt op AVS, bedankt aan

niet op het programma staat. Dan maar vijf ritten op

iedereen die het mee mogelijk maakt! 
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AVS TOUR U23

VOORSTELLING GEMEENTEN

Gemeenten

RONDE VAN OOST-VLAANDEREN VOOR BELOFTEN

DEINZE (NEVELE)
In 2021 gaat onze vijfdaagse wielerwedstrijd opnieuw
van start in Deinze, in deelgemeente Nevele. Ongetwijfeld weet de wielerliefhebber dat de roots van de
Planckaert-dynastie op Kerrebroek liggen, waar moeder Gusta haar kroost groot bracht. De betreurde Rudy
Dhaenens droeg zelfs met terechte fierheid de regenboogtrui. In Nevele en omstreken bloeide het wielrennen dan ook als nergens anders, maar ook daar heeft
de tand des tijds heel wat organisatoren doen afhaken. Enkel Niet Versaegen gaat er nog mee door en
heeft zijn wagonnetje aan de RVOV-trein vastgehaakt.
En dat zij van aanpakken weten, bewijzen hun andere
feestelijkheden zoals de jaarlijkse Sinksenstoet, Hapje
Tapje en sinds kort ook hun Kerstmarkt. En wie Nevele
zegt, kan ook niet voorbij aan de gezusters Loveling en
Cyriel Buysse met zijn gekende toneelstuk ‘Het gezin
Van Paemel’. 

Rit 1
Woensdag 11 augustus 2021
14.00 uur
i.s.m. Feest- en Sportcomité Niet Versaegen
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VOORSTELLING GEMEENTEN

AVS TOUR U23

RONDE VAN OOST-VLAANDEREN VOOR BELOFTEN

GENT (DRONGEN)
Voor de tweede keer in de geschiedenis van de Ronde
van Oost-Vlaanderen is de Arteveldestad gastheer: de
eerste editie kende zijn finale in deelgemeente Zwijnaarde. De betreurde Daan Myngheer werd er als eindwinnaar gehuldigd. Dit jaar is Feestkomiteit Drongen
mee de drijvende kracht.
Gent is dé fietsstad van Vlaanderen met tal van verwezenlijkingen op gebied van infrastructuur en activiteiten. Na eerder de jarenlange passage en aankomst van
de Ronde van Vlaanderen, is Gent momenteel de startplaats van het Belgisch wielerseizoen met de Omloop
Het Nieuwsblad. En de zesdaagse in ‘t Kuipke als het
absolute hoogtepunt van het Gentse wielergebeuren
mogen we zeker niet vergeten.
Drongen heeft dan weer een rijke wielergeschiedenis
met Jules Van Holsbeke als Belgisch kampioen bij de
nieuwelingen in de vroege jaren ’50, René Van Meenen
als enige ‘Gentse’ winnaar van de toenmalige GentGent ofte de ‘Omloop het Volk’ en ontegensprekelijk
Walter Godefroot, die twee keer Belgisch Kampioen
bij de profs werd, evenveel keer de Ronde van Vlaan-

Rit 2

deren op zijn palmares schreef, 10 ritten in de Tour

Donderdag 12 augustus 2021

de France won én brons behaalde op de wegrit van

14.00 uur

de Olympische Spelen 1964 in Tokio. In het klassie-

i.s.m. Feestkomiteit Veloclub Drongen-Centrum

ke werk klopte hij de grote Eddy Merckx vrijwel altijd
als het om een rechtstreeks duel ging. Op dit ogenblik
draagt Tiesj Benoot de Drongense wielereer tot ver
over de Gentse stadsgrenzen uit.
Wat zijn we trots om dit jaar de vervanger van de traditionele Jaarmarktprijs te mogen zijn! 
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AVS TOUR U23

VOORSTELLING GEMEENTEN

RONDE VAN OOST-VLAANDEREN VOOR BELOFTEN

NINOVE (POLLARE)
In Gent start de Omloop Het Nieuwsblad, in het hart
van Ninove ligt de aankomst ervan. Deze stad aan de
Dender met zowat 40.000 inwoners - verdeeld over 12
deelgemeenten - gaat er prat op om met zijn talrijke
wielerclubs een waaier van gerenommeerde wielermanifestaties op poten te zetten en mag met zijn aanwezigheid in ook nog tal van andere sporten, meer dan
zijn voet plaatsen naast ‘de buur van de Muur’.
Met de Sint-Kristoffelvrienden uit Pollare zijn wij al
een aantal jaren op pad en deze keer hebben zij zichzelf ingepast in de AVS TOUR U23. Het wordt ongetwijfeld een mooi gebeuren op de flanken van Pollareberg
die twaalf keer dient beklommen te worden vanuit het
dorpscentrum. De renners bepalen uiteraard hoe een
koers verloopt, maar de vrijdagrit zou wel eens een
bepalende factor kunnen zijn in de eindafrekening. 

Rit 3
Vrijdag 13 augustus 2021
14.00 uur
i.s.m. Sint-Kristoffelvrienden Pollare
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VOORSTELLING GEMEENTEN

AVS TOUR U23

RONDE VAN OOST-VLAANDEREN VOOR BELOFTEN

HAASDONK (BEVEREN)
De laatste jaren heeft onze wedstrijd een dusdanige
erkenning en uitstraling verkregen dat steeds meer en
meer organisatoren blijvend inrichten: de Wielervrienden Haasdonk hadden dit al een tijdje door en zijn er
nu al bij vanaf de eerste editie. Ze zijn er best trots op
en dat mag ook!
In haar huidige vorm ontstond de gemeente bij de gemeentelijke herindeling van 1977. Naar oppervlakte is
het de op twee na grootste van Vlaanderen, na Antwerpen en Gent. Op het grondgebied van Beveren ligt de
Waaslandhaven, het deel van de haven van Antwerpen
op de linkeroever. Hoewel de Antwerpse havenbazen
zo veel mogelijk winst richting Antwerpen proberen te
laten vloeien, zorgen de bedrijven in deze havenzone,
alsook de kerncentrale in Doel, voor veel inkomsten
zodat de gemeente lagere gemeentebelastingen kan
heffen. Zo blijven er nog centen over om de plaatselijke wielerorganisatoren de nodige subsidies te garanderen zodat hun investeringen in de jeugd blijvend
mogelijk zijn. 

Rit 4
Zaterdag 14 augustus 2021
14.00 uur
i.s.m. Wielervrienden Haasdonk
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AVS TOUR U23

VOORSTELLING GEMEENTEN

RONDE VAN OOST-VLAANDEREN VOOR BELOFTEN

MALDEGEM (MALDEGEM-KLEIT)
De finale wordt verreden in Maldegem-Kleit. De Kleitenaren wonen in het meest landelijke gedeelte van
het min of meer verstedelijkte Maldegem, zo gegroeid
aan het knooppunt van de drukke autowegen N49 en
N44.
De Maldegemse Jonge Krachten waren er als de kippen bij om mee de afsluiter van deze rittenwedstrijd
op de rails te zetten, toen bleek dat een tijdrit op het
vliegveld van het nabije Ursel niet mogelijk zou zijn
vanwege de organisatie van - het ondertussen toch afgelaste - Wings en Wheels. Met telkens de Kampel -’de
Poggio van het Meetjesland’- voor de wielen en twee
stukken vals plat per ronde, zullen de resterende deelnemers wellicht raar opkijken in het vlakke Vlaamse
land, zeker als er een beetje wind staat.
Maldegem reikte al meermaals de vzw RVOV de organiserende hand; we hopen dan ook op een spannend
einde van deze editie van de AVS TOUR U23: Kleit verdient het! 

Rit 5
Zondag 15 augustus 2021
14.00 uur
i.s.m. Wielercel Maldegemse Jonge Krachten
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11 AUGUSTUS 2021

DEINZE (NEVELE)

Stad DEINZE

42 km/h

44 km/h

46 km/h

- 0,2

14:00

14:00

14:00

0,0

14:01

14:01

14:01

14:03

14:03

14:03

Deelgemeente NEVELE
Korte Munt
OFFICIEUZE START (STARTBOX)




Cyriel Buyssestraat
OFFICIELE START t.h.v. aankomst

0,1

Kerrebroek

Deelgemeente MEIGEM


Berg

1,7



Pastoriestraat

2,7



Weg naar de Vaart

2,9



Vaart Links

3,2

143,0

Deelgemeente NEVELE


Vaart Links

WEGWERPZONES

BEVOORRADING

4,0

IN2
OUT1

Deelgemeente LANDEGEM


Brouwerijstraat

7,9



Heulestraat

8,2



Heulestraat

8,8



Moutputstraat

9,0

Brug over E40
Deelgemeente NEVELE



Wulfhoek
Legekouter

9,4
10,3



Legekouter

10,8



Oossekouter

11,0



De Akker

12,2

IN2

Kruispunt N437

10



De Akker

12,4



Camille van der Cruyssenstraat

12,7



Cyriel Buyssestraat

12,8

OUT2

1e doortocht aankomstlijn

13,0

130,0

14:19

14:19

14:18

2e doortocht aankomstlijn

26,0

117,0

14,38

14:37

14:35

3e doortocht aankomstlijn

39,0

104,0

14:57

14:55

14:52

4e doortocht aankomstlijn

52,0

91,0

RUSH

15:16

15:13

15:10

5e doortocht aankomstlijn

65,0

78,0

SPRINT

15:35

15:31

15:27

6e doortocht aankomstlijn

78,0

65,0

15:54

15:49

15:44

7e doortocht aankomstlijn

91,0

52,0

16:13

16:07

16:01

8e doortocht aankomstlijn

104,0

39,0

16:32

16:25

16:18

9e doortocht aankomstlijn

117,0

26,0

16:51

16:43

16:35

10 doortocht aankomstlijn

130,0

13,0

17:10

17:01

16:52

AANKOMST (einde 11e ronde)

143,0

0,0

17:29

17:19

17:09

e

NEVELE

o
o

13

o

o 1,5
o 2
o 3,11,12
o 6,7

o 4,9

8

14

BONISPURT

BONISPURT

RUSH
BONISPURT

Rit 1

11 AUGUSTUS 2021

DEINZE (NEVELE)

01 - Permanentie: Feestzaal Novy – Camille van der Cruyssenstraat 1B
02 - Startbox: Korte Munt
03 - Tekenen Controleblad: Podium t.h.v. aankomst
04 - Parking Teams: Vaart Links: gemeenteschool De Vaart &
keukens DSM
05 - Parking Medewerkers: Markt
06 - Opstellen wagens voor Peloton: Kerrebroek
07 - Opstellen Motards: Kerrebroek
08 - Opstellen wagens achter Peloton: Vaart Links
09 - Parking Jury: Gemeenteschool “De Vaart” - Vaart Links
10 - Kleedkamers: Niet beschikbaar
11 - Vaste Hulppost: Cyriel Buyssestraat 30 (t.h.v. aankomst)
12 - AD-Controle: Cyriel Buyssestraat 30
13 - Afleiding voertuigen zonder ‘A’: De Akker – 650 m van A, LA
Brandweerstraat, RA Vaart Links ▶ parking
14 - Bevoorraading- & wegwerpzone: Vaart Links (voorbij Brandweerstraat)
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11 AUGUSTUS 2021

in samenwerking met:

Feest- en Sportcomité
Niet Versaegen Nevele
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DEINZE (NEVELE)

AVS TV TOUR U23

VOORSTELLINGEN TRUIEN

Puntenklassement / Classement aux Points
Woestijne 42

Jongerenklassement / Classement des Jeunes
Garage Vermeirsch

Streekklassement / Classement Régional
Cycling Oost-Vlaanderen

Rushesklassement / Classement des Rushes
Gecalor

Supersprintklassement / Classement Supersprint
Isorex

Truien

Algemeen Klassement / Classement Générale
AVS
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12 AUGUSTUS 2021

GENT (DRONGEN)

Stad GENT

42 km/h

44 km/h

46 km/h

14:00

14:00

14:00

143,0

14:03

14:03

14:03

Deelgemeente DRONGEN
Oude Abdijstraat
OFFICIEUZE START (STARTBOX A. PETITSTR.)


Vierhekkenstraat



Mariakerksesteenweg
Kruispunt N466

- 0,7



Mariakerksesteenweg
OFFICIELE START t.h.v. Hoogland

0,0



Kruisstraat

0,2

Kruispunt N461

1,3



Paradijskouter



Holisstraat

1,4



Elshout

1,9



Doornplasstraat

2,2



Luchterenstraat

3,8

Brug over spoorweg

5,4



Halewijnstationstraat

6,0



Halewijnkouter

WEGWERPZONES

BEVOORRADING

6,8



Varendrieskouter

7,7



Deinse Horsweg

9,6



N466 Deinsesteenweg

10,2

Kruispunt N461

11,3



Antoon Catriestraat



Oude Abdijstraat

11,6

1 doortocht aankomstlijn

12,0

131,0

14:19

14:19

14:18

2e doortocht aankomstlijn

25,1

117,9

14,38

14:37

14:35

3e doortocht aankomstlijn

38,2

104,8

14:57

14:55

14:52

4e doortocht aankomstlijn

51,3

91,7

15:16

15:13

15:10

e

14

- 1,1

BONISPURT
RUSH

12 AUGUSTUS 2021

GENT (DRONGEN)

5e doortocht aankomstlijn

64,4

78,6

6e doortocht aankomstlijn

77,5

65,5

7e doortocht aankomstlijn

90,6

52,4

8e doortocht aankomstlijn

103,7

39,3

9e doortocht aankomstlijn

116,8

26,2

10e doortocht aankomstlijn

129,9

AANKOMST (einde 11e ronde)

143,0

o 6,7

o 13

o 1

o 4

o 2,3

o 8, 11
o 12

o 9

o 5

15:31

15:27

15:54

15:49

15:44

16:13

16:07

16:01

16:32

16:25

16:18

16:51

16:43

16:35

13,1

17:10

17:01

16:52

0,0

17:29

17:19

17:09

BONISPURT

RUSH
BONISPURT

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

- Permanentie: Café Pallieter – Vierhekkenstraat 19
- Startbox: Adolf Petitstraat (t.h.v. aankomst)
- Tekenen Controleblad: Podium t.h.v. aankomst
- Parking Teams: Zestiengemeten
- Parking Medewerkers: Achter Parothea, via Lage Lakendreef
- Opstellen wagens voor Peloton: Mariakerksesteenweg
- Opstellen Motards: Mariakerksesteenweg
- Opstellen wagens achter Peloton: Oude Abdijstraat
- Parking Jury: Parking station Varendrieskouter (met shuttle)
- Kleedkamers: Niet beschikbaar
- Vaste Hulppost: Parking Parothea, Oude Abdijstraat (200 m
vóór finish)
12 - AD-Controle: Drongenstationstraat 12
13 - Afleiding voertuigen zonder ‘A’: Antoon Catriestraat – 600 m
van A, RA Zestiengemeten
14 - Bevoorraading- & wegwerpzone: Halewijnkouter

UURWERKEN MOENS ZET HET PODIUM VAN DE DAG EXTRA IN DE KIJKER:

EIGEN KUNSTWERK VOOR DE WINNAAR
UURWERK VOOR DE TWEEDE EN DE DERDE

15

Rit 2

DRONGEN

15:35

SPRINT

12 AUGUSTUS 2021

GENT (DRONGEN)

Jean-Pierre Desmet
centrale verwarming
zonneboilers - sanitair
ventilatie
warmtepompen

Klaphof 33 - 9031 Drongen
0476 66 16 16
d.t.cv@telenet.be
www.denloodgieter.be

XAVIER DE COCKLAAN 36 - 9831 DEURLE
09 282 54 96
INFO@FIETSENGODEFROOT.BE
WWW.FIETSENGODEFROOT.BE

in samenwerking met:

Feestkomiteit Veloclub
Drongen-Centrum

Totaalservice voor het herstellen van alle uurwerken,
juwelen & klokken.
www.juwelieralexmoens.be - info@juwelieralexmoens.be

Oude Abdijstraat 24, 9031 Drongen T. 09 226 16 15

Electriciteit - Zonnepanelen - Inertieverwarming (met speksteen)
Vraag vrijblijvend uw offerte
Varendrieskouter 44 - 9031 Drongen - 0486 36 87 73
www.marinogeirnaert.be - info@marinogeirnaert.be
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13 AUGUSTUS 2021

NINOVE (POLLARE)

Stad NINOVE

42 km/h

44 km/h

46 km/h

14:00

14:00

14:00

Deelgemeente POLLARE
Pollaredorp
OFFICIEUZE START (STARTBOX SCHUITSTR.)

- 0,1

Pollaredorp
OFFICIELE START t.h.v. aankomst

0,0



Hoogstraat

0,2



Echel

0,5



Roe

0,6



Steenberg

WEGWERPZONES

BEVOORRADING

0,7



Neuringen

1,3



Heirebaan

2,7



Kruisveldstraat

144,0

IN 2

OUT 1

3,1

Deelgemeente DENDERWINDEKE


N255 Edingsesteenweg
Krepelstraat



3,7
4,2



Oude Brusselstraat

6,6



Heirebaan

7,0

IN 1

Stad GERAARDSBERGEN
Deelgemeente NIEUWENHOVE


Heidestraat

7,2



Bovenkassei

7,8

Deelgemeente ZANDBERGEN


Bovenkassei

7,9



Hof Van Lierstraat

7,9

Stad NINOVE
Deelgemeente DENDERWINDEKE


Hof Van Lierstraat

9,5



Roost

9,9

Deelgemeente POLLARE

18

OUT 2

13 AUGUSTUS 2021

NINOVE (POLLARE)



Roost

11,2



Pollaredorp

11,4

1e doortocht aankomstlijn

12,0

132,0

14:18

14:17

14:16

2e doortocht aankomstlijn

24,0

120,0

14:35

14:33

14:31

3 doortocht aankomstlijn

36,0

108,0

14:52

14:50

14:47

4e doortocht aankomstlijn

48,0

96,0

RUSH

15:09

15:06

15:02

5e doortocht aankomstlijn

60,0

84,0

SPRINT

15:26

15:22

15:17

6e doortocht aankomstlijn

72,0

72,0

15:43

15:38

15:33

7e doortocht aankomstlijn

84,0

60,0

16:00

15:54

15:48

8e doortocht aankomstlijn

96,0

48,0

16:17

16:10

16:03

9e doortocht aankomstlijn

108,0

36,0

16:34

16:27

16:19

10 doortocht aankomstlijn

120,0

24,0

16:51

16:43

16:33

11e doortocht aankomstlijn

132,0

12,0

17:10

17:00

16:49

AANKOMST (einde 12e ronde)

144,0

0,0

17:27

17:16

17:05

e

POLLARE
o 10

o 6,7
o 2
o 1,3,5,9,12

o 8,11

o 4

o 13

BONISPURT

BONISPURT

RUSH
BONISPURT

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

- Permanentie: Parochiaal Centrum – Sint-Kristoffelstraat 1
- Startbox: Schuitstraat
- Tekenen Controleblad: Podium t.h.v. aankomst
- Parking Teams: Weide Echel
- Parking Medewerkers: Parochiaal Centrum – Sint-Kristoffelstraat 1
- Opstellen wagens voor Peloton: Hoogstraat
- Opstellen Motards: Pollare-Dorp
- Opstellen wagens achter Peloton: Pollare-Dorp
- Parking Jury: Parochiaal Centrum – Sint-Kristoffelstraat 1
- Kleedkamers: Sporthal - Schuitstraat
- Vaste Hulppost: Danny Vermeir – Pollaredorp 28 (200 m vóór A)
- AD-Controle: Parochiaal Centrum – Sint-Kristoffelstraat 1
- Afleiding voertuigen zonder ‘A’: Roost – 1,2 km van A, RA Flierendries,
▶ parking
14 - Bevoorraading- & wegwerpzone: Krepelstraat - Denderwindeke

19

Rit 3

e

13 AUGUSTUS 2021

NINOVE (POLLARE)

in samenwerking met:

HET BESTE GEREEDSCHAP
VOOR HET BETERE WERK

IJzerwaren
Gereedschap
Huishoudartikelen
Drogisterij
Bureelartikelen
Beroepskledij
Compressoren
Verhuur tafelgerei
Gasflessen
butaan & propaan
Industriële gassen

SINT-BERLINDISSTRAAT 17 - 9402 MEERBEKE
Tel. 054.33 26 69
Fax 054.32 96 42
info@sermant.be
www.sermant.be

De Sint-Kristoffelvrienden
Pollare

VERDEELPUNT

Rijstraat 39 - 9400 Ninove
054 32 62 68
dakwerken.bulterijs@skynet.be

Edingsesteenweg 282A, Denderwindeke
054 56 75 91

Pollare Dorp 37, 9401 Pollare (Ninove)
www.hemerijckx.be
T 054 33 89 76 - F 054 33 89 76

Trucks
Vierhoek 14
9402 Meerbeke
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Cammaert nv
www.cammaertnv.be

Ninoofsesteenweg 48 | B-1755 Gooik
Tel. 054 56 62 67 | Fax 054 56 81 38

NINOVE (POLLARE)

13 AUGUSTUS 2021

info@dedoncker.be - www.dedoncker.be - T 054 32 19 99

Daem Bart | Perrestraat 8, 9406 Outer | Tel. 054 33 62 93 | herbicount@telenet.be

terrasoverkappi ng en | car ports
zonwering | rolluiken | vliegenramen

www.cssoutdoorliving.be
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14 AUGUSTUS 2021

BEVEREN (HAASDONK)

Stad BEVEREN

42 km/h

44 km/h

46 km/h

14:00

14:00

14:00

143,6

14:03

14:03

14:03

Deelgemeente HAASDONK
Keizerstraat
OFFICIEUZE START (VANUIT STARTBOX T.H.V.
KERK SINT-JACOBUS)

- 1,6

Heirbaan
OFFICIELE START t.h.v. Botermelkstraat

0,0





Kruibekesteenweg

3,6



Piet Stautstraat



Bosstraat



Haasdonkbaan

5,2



Zandstraat (N485)

5,7



Stuurstraat

WEGWERPZONES

nabijheid spoorweg

BEVOORRADING

5,0

6,9
9,3



Tassijnslaan



Bankstraat

10,1



Willem Van Doornyckstraat

11,0



Keizerstraat

11,4

1 doortocht aankomstlijn

11,6

132,0

14:19

14:19

14:18

2 doortocht aankomstlijn

24,8

118,8

14:38

14:37

14:35

3e doortocht aankomstlijn

38,0

105,6

14:57

14:55

14:52

4e doortocht aankomstlijn

51,2

92,4

RUSH

15:16

15:13

15:10

5e doortocht aankomstlijn

64,4

79,2

SPRINT

15:35

15:31

15:27

6e doortocht aankomstlijn

77,6

66,0

15:54

15:49

15:44

7e doortocht aankomstlijn

90,8

52,8

16:13

16:07

16:01

8e doortocht aankomstlijn

104,0

39,6

16:32

16:25

16:18

9 doortocht aankomstlijn

117,2

26,4

15:51

16:43

16:35

10e doortocht aankomstlijn

130,4

13,2

17:10

17:01

16:35

AANKOMST (einde 11e ronde)

143,6

0,0

17:29

17:19

17:09

e
e

e
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1,1

BONISPURT

BONISPURT

RUSH
BONISPURT

BEVEREN (HAASDONK)

14 AUGUSTUS 2021

HAASDONK

o

1,4,5,9,10,12

o 8
o 3,11

o 2

o 6,7

- Permanentie: Herleving Red Star Haasdonk – Poerdam 7
- Startbox: t.h.v. de kerk - Keizerstraat
- Tekenen Controleblad: Podium aan de start
- Parking Teams: Herleving Red Star Haasdonk – Poerdam 7
- Parking Medewerkers: Herleving Red Star Haasdonk & Past. Verwilghenplein
06 - Opstellen wagens voor Peloton: Keizerstraat
07 - Opstellen Motards: Keizerstraat
08 - Opstellen wagens achter Peloton: Keizerstraat – ploegwagens: Zandstraat
09 - Parking Jury: Herleving Red Star Haasdonk – Poerdam 7
10 - Kleedkamers: Herleving Red Star Haasdonk – Poerdam 7
11 - Vaste Hulppost: Wijkkantoor politie – Past. Verwilghenplein 5
12 - AD-Controle: Herleving Red Star Haasdonk – Poerdam 7
13 - Afleiding voertuigen zonder ‘A’: Bankstraat – 800 m voor A, LA Ropstraat, LA Zandstraat en RA Poerdam (parking Red Star Haasdonk)
14 - Bevoorraading- & wegwerpzone: Stuurstraat

Rit 4

01
02
03
04
05
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14 AUGUSTUS 2021

BEVEREN (HAASDONK)

BEVEREN (HAASDONK)

in samenwerking met:

Wielervrienden
Haasdonk

Groenten en Fruit TILLEMAN
maandag: Bornem
dinsdag: Merksem
woensdag: Haasdonk
donderdag: Deurne
zaterdag: Schoten

24

AVS TOUR U23

THIS IS YOUR HOME

FIVE DAYS OF THE WEEK

HELP KEEP

IT CLEAN !

We vragen met aandrang aan iedereen die als renner, ploegleider, staflid, toeschouwer, organisator… bij deze organisatie betrokken is om geen vuilnis achter te laten in om het even welke zone die wordt gebruikt. Beschouw
de openbare weg die we mogen gebruiken alsmede elke parking of gebouw als een stukje van iedereen, waarbij
iedereen het recht heeft om ervan te genieten én de plicht om er mee voor te zorgen dat onze leefomgeving net
wordt gehouden. We gooien dus geen papier, geen drinkbus, geen verpakking, GEWOON NIETS zomaar op de vloer,
op de straat, in de berm, in de natuur: op die manier zorgen we er SAMEN voor dat het stukje wereld waar we samen
vijf dagen gebruik mogen van maken minstens even proper blijft als vóór onze passage! RENNERS, DENK AAN DE
GELDENDE REGLEMENTERING!

MET DANK VAN ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN!
25

15 AUGUSTUS 2021

MALDEGEM
(MALDEGEM-KLEIT)

Gemeente MALDEGEM

42 km/h

44 km/h

46 km/h

14:00

14:00

14:00

130,0

14:03

14:03

14:03

Deelgemeente MALDEGEM
Urselweg
OFFICIEUZE START (VANUIT STARTBOX HOGEBRANDDREEF)




- 1,4
- 0,8

Lindestraat
Lindestraat
OFFICIELE START t.h.v. huisnummer 51

0,0

WEGWERPZONE

Deelgemeente ADEGEM



Krommewege		
Blekkersgat

BEVOORRADING

1,0

WEGWERPZONE

1,5



Boombos

2,8



Gouden Dries

3,3



Gouden Dries

3,7



Kleemputte

4,0



Appelboom

4,9



Onderdijke

5,5

Deelgemeente MALDEGEM


Onderdijke

7,6



Urselweg

8,0

1e doortocht aankomstlijn

9,8

121,0

14:13

14:13

14:13

2e doortocht aankomstlijn

20,8

110,0

14:27

14:27

14:26

3 doortocht aankomstlijn

31,8

99,0

14:41

14:40

14:39

4e doortocht aankomstlijn

42,8

88,0

RUSH

14:54

14:53

14:52

5e doortocht aankomstlijn

53,8

77,0

SPRINT

15:09

15:07

15:05

6e doortocht aankomstlijn

64,8

66,0

15:22

15:20

15:18

7e doortocht aankomstlijn

75,8

55,0

15:38

15:35

15:32

8e doortocht aankomstlijn

86,8

44,0

15:53

15:49

15:45

e
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BONISPURT

BONISPURT

RUSH

9e doortocht aankomstlijn

97,8

33,0

10 doortocht aankomstlijn

108,8

11e doortocht aankomstlijn
AANKOMST (einde 12e ronde)

e

MALDEGEM

BONISPURT

16:08

16:03

15:58

22,0

16:22

16:16

16:11

119,8

11,0

16:36

16:30

16:24

130,9

0,0

16:51

16:44

16:37

o 6,7

o 5,9
o 1, 10,12

Rit 5

15 AUGUSTUS 2021

MALDEGEM
(MALDEGEM-KLEIT)

o 3,11

o 2
o 8

01 - Permanentie: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109
02 - Startbox: Hogebranddreef t.h.v. nrs 1 & 3
03 - Tekenen Controleblad: Podium t.h.v. de start
04 - Parking Teams: Krommewege
05 - Parking Medewerkers: Parking Mariagrot Aalterbaan
06 - Opstellen wagens voor Peloton: Urselweg
07 - Opstellen Motards: Urselweg
08 - Opstellen wagens achter Peloton: Urselweg
09 - Parking Jury: Parking Mariagrot Aalterbaan
10 - Kleedkamers: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109
11 - Vaste Hulppost: Urselweg49 (t.h.v. aankomst)
12 - AD-Controle: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109
13 - Afleiding voertuigen zonder ‘A’: Urselweg – 900 m van A,
		 RA Pot-en Zuidhoutstraat
14 - Bevoorraading- & wegwerpzone: Krommewege
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15 AUGUSTUS 2021

in samenwerking met:

Wielercel
Maldegemse Jonge Krachten

28

MALDEGEM
(MALDEGEM-KLEIT)

SPONSORS TRUIEN

OOST-VLAANDEREN

29

WEDSTRIJDREGLEMENT

SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE

AVS TV TOUR U23

sche clubploegen, maximum 3 buitenlandse clubploegen, inbegrepen aangrenzende clubs (geen renners
van UCI ploegen), mixte ploegen: elke club met min-

1.

Organisatie / Organisation

stens twee renners vertegenwoordigd (geen renners
van UCI ploegen), Belgische samengestelde ploegen:

De AVS TOUR U23 wordt georganiseerd door de vzw

ploegen van club- en individuele renners (w.o. evt.

Organisatie Ronde van Oost-Vlaanderen, met zetel

Amateurs U23), Belgische provinciale, regionale, na-

in de Slachthuisstraat 12-0101 te 9800 Deinze, met

tionale selecties (zonder renners van UCI ploegen). /

medewerking van de vzw Cycling Vlaanderen afdeling

La participation à l’épreuve est autorisée aux équipes de

Oost-Vlaanderen en verloopt volgens de reglementen

club belges, maximum trois équipes de club étrangères

van Belgian Cycling. / Le AVS TOUR U23 est organisé

(clubs frontaliers inclus) (sans coureurs d’équipes UCI),

par l’asbl Organisatie Ronde van Oost-Vlaanderen, avec

équipes mixtes : chaque club devra être représenté par

siège au Slachthuisstraat 12-0101 à 9800 Deinze, avec

minimum deux coureurs (sans coureurs d’équipes UCI),

la collaboration de l’asbl Cycling Vlaanderen section

équipes belges composées de coureurs de clubs et indi-

Flandre Orientale et se dispute sous les règlements de

viduel (dont évt. Des Amateurs U23), sélections provin-

Belgian Cycling.

ciales, régionales, nationales étrangères (sans coureurs
d’équipes UCI).

Als koersdirecteur fungeert Dhr. André Maerschalck. /
Comme directeur de course fonctionnera M. André Maer-

Conform artikel 2.2.003 van het UCI-reglement be-

schalck.

staan de deelnemende ploegen uit maximum 7 en mi-

Contact: 0479 31 94 89 – andre.maerschalck@telenet.

nimum 5 renners. / Conformément à l’article 2.2.003 du

be – Slachthuisstraat 12-0101, 9800 Deinze

règlement UCI, les équipes participantes sont composées
de maximum 7 et de minimum 5 coureurs.

De wedstrijd start op woensdag 11 augustus en eindigt
op zondag 15 augustus 2021. / La course démarre mer-

4.

credi le 11 août et termine dimanche le 15 août 2021.

tion des participants et briefing

2.

De ploegleiders dienen de deelnemende renners te

Type wedstrijd / Type épreuve

Bevestiging deelnemers en briefing / Confirma-

bevestigen en hun rugnummers en kaderplaatjes af
De wedstrijd is ingeschreven op de nationale kalender

te halen in de permanentie op woensdag 11 augustus

van Belgian Cycling onder klasse 2.13.2 en is toegan-

2021, van 10u30 tot 11u45 in Feestzaal Novy - A. van

kelijk voor renners U23. / La course est inscrite sur le

der Cruyssenlaan 1 - 9850 Nevele. / Les chefs d’équi-

calendrier national de Belgian Cycling sous la catégorie

pe confirment les coureurs participants et enlèvent leurs

2.13.2 et est ouverte pour des coureurs U23.

dossards et plaques de cadre dans la permanence mercredi le 11 août 2021 entre 10h 30 et 11h45 au Feest-

3.

Deelname / Participation

zaal Novy - A. van der Cruyssenlaan 1 – 9850 Nevele.
De briefing, georganiseerd volgens artikel 1.2.087 van

Deelname aan de wedstrijd is toegestaan aan Belgi-

30

het UCI-reglement zal aanvangen om 12u00 op boven-

vermelde locatie. / Le briefing, organisé conformément

komstlijn. Indien een renner in de onmogelijkheid is

l’article 1.2.087 du règlement UCI, aura lieu à 12h00 à

om de aankomstlijn te overschrijden zal hij laatst ge-

l’adresse mentionnée ci-dessus.

klasseerd worden. / Dans le cas d’un incident reconnu dans les 3 derniers kilomètres d’une étape en ligne,

Een veiligheidsbriefing met alle chauffeurs van de

les coureurs victimes de cet incident seront attribués le

organisatie, mobiele seingevers en politie zal plaats-

temps du groupe dont ils se trouvaient au moment de

vinden voor elke rit in lijn en telkens een uur voor de

l’incident, conformément l’article 2.6.027 du règlement

start. / Un briefing de sécurité, dans la présence de tous

UCI. Ils seront classés à la place réelle de leur arrivée.

les chauffeurs de l’organisation, les signaleurs mobiles

Dans le cas qu’un coureur est dans l’impossibilité de

et la police aura lieu avant chaque étape en ligne, une

franchir la ligne d’arrivée, il sera classé à la dernière

heure avant le départ.

place de l’étape.

5.

8.

Radio-Tour

Tijdslimiet / Délai d’élimination

De informatie “Radio-Tour” wordt uitgezonden op de

De uitsluitingstijd van elke rit in lijn is bepaald op

frequentie 160.10625 Mhz in het Nederlands en het

12%. / Le délai d’élimination de chaque étape en ligne

Frans. Elke volger in de karavaan moet verplicht deze

est de 12%.

frequentie kunnen ontvangen. / L’information “Radio-Tour” est émise sur la fréquence 160.10625 Mhz en

9.

Klassementen en bonificaties / Classements et

néerlandais et en français. Chaque suiveur dans la ca-

bonifications

ravane de course doit obligatoirement pouvoir recevoir
cette fréquence.

Om in aanmerking te komen voor eender welk klassement zal de renner de volledige afstand van de wed-

6.

Neutrale assistentie / Assistance neutre

strijd moeten afgelegd hebben, binnen de voorziene
tijdslimiet. / Pour se placer pour tout classement, cha-

De wedstrijd wordt gevolgd door 2 neutrale wagens

que coureur devra parcourir la distance totale de l’épreu-

Passion for Cycling. / La course sera suivie par 2 voitures

ve dans les délais prévus.

neutres Passion for Cycling.
Volgende klassementen zijn voorzien / Les classements
7.

Laatste 3 kilometer / Derniers 3 kilomètres

suivants sont prévus:
° Algemeen individueel klassement op tijd AVS /

Indien er zich in de laatste 3 kilometer van elke rit in

Classement individuel général au temps AVS TV

lijn een erkend incident voordoet, zullen de renners

Er worden tijdens elke rit 3 bonisprints betwist

slachtoffer van dit incident de tijd toegekend krijgen

waarbij voor de eerste 3 renners respectievelijk 3”,

van de groep waarin zij zich op het ogenblik van het

2” en 1” bonificatie te verdienen zijn. / Dans chaque

incident bevonden, conform artikel 2.6.027 van het

étape, il y aura 3 sprints boni à disputer ou les 3 pre-

UCI-reglement. Zij zullen geklasseerd worden op de

miers coureurs obtiendront respectivement 3”, 2” et

werkelijke plaats van het overschrijden van de aan-

1” de bonification.

31
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AVS TV TOUR U23

Deze bonisprints zijn elke rit voorzien op het einde

6) 10pt

7) 9pt

8) 8pt

9) 7pt

10) 6pt

van de 3 , 6 en 9 ronde. / Ces sprints boni sont si-

11) 5pt

12) 4pt

13) 3pt

14) 2pt

15) 1pt

e

e

e

tués chaque étape au fin du 3

,6

eme

eme

et 9

eme

tour.

Bij de aankomst van elke rit worden aan de eerste

Deze punten worden dagelijks opgeteld en bepa-

3 renners respectievelijk 10”, 6” en 4” bonificatie

len het puntenklassement. / Ces points seront ad-

toegekend. / Lors de chaque arrivée des étapes, les

ditionnés tous les jours et déterminent le classement

3 premiers coureurs seront attribués respectivement

aux points.

10”, 6” et 4” de bonification.
De bonificaties tellen enkel voor het algemeen

In geval van gelijkheid is het aantal gewonnen rit-

individueel klassement op tijd. / Les bonifications

ten doorslaggevend en in tweede stelling het aantal

comptent uniquement pour le classement individuel

overwinningen in de bonisprints. Bij verdere gelijk-

général au temps.

heid bepaalt de plaats in het algemeen individu-

In geval van gelijkheid zal de som van de behaalde

eel klassement op tijd de plaats in het puntenklas-

plaatsen in de diverse ritten bepalend zijn. Bij nog

sement. / En cas d’ex-aequo, le nombre des étapes

verdere gelijkheid bepaalt de plaats behaald in de

gagnées est déterminant et ci-après le nombre de vic-

laatste rit het onderscheid. / En cas d’ex-aequo, la

toires dans les sprints bonif. En cas d’autre ex-aequo,

somme des places des coureurs dans les différentes

la place au classement individuel général au temps

étapes déterminera la différence entre les coureurs.

déterminera la place dans le classement aux points.

En cas d’autre ex-aequo, la place dans la dernière
étape sera le critère qui déterminera le placement fi-

De leider in dit klassement zal de groene trui dra-

nal.

gen. / Le leader de ce classement portera le maillot
vert.

De leider in dit klassement zal de blauwe trui dragen. / Le leader de ce classement portera le maillot
bleu.

° Jongerenklassement GARAGE VERMEIRSCH/ Classement des jeunes GARAGE VERMEIRSCH
Het jongerenklassement is een individueel klas-

° Puntenklassement WOESTIJNE 42 / Classement aux

sement op tijd waarvoor enkel renners geboren in

points WOESTIJNE 42

2002 in aanmerking komen. / Le classement des jeu-

Bij elke bonisprint worden er volgende punten toe-

nes est un classement individuel au temps dont uni-

gekend: / Lors de chaque sprint boni, les points sui-

quement les coureurs nés en 2002 participent.

vants seront attribués:
1) 5pt

2) 3pt

De leider in dit klassement zal de witte trui dragen.

3) 1pt

/ Le leader de ce classement portera le maillot blanc.
Bij de aankomst van elke rit in lijn worden er aan

32

de eerste 15 renners volgende punten toegekend:

° Streekklassement CYCLING OOST-VLAANDEREN /

/ Lors de chaque arrivée des étapes en ligne, les pre-

Classement régional CYCLING OOST-VLAANDEREN

miers 15 coureurs sont attribués les points suivants:

Het streekklassement is een individueel klas-

1) 25pt

sement op tijd waarvoor enkel volgende ren-

2) 21pt

3) 18pt

4) 15pt

5) 12pt

WEDSTRIJDREGLEMENT

AVS TV TOUR U23

ners in aanmerking komen; Belgische renners die

De leider in dit klassement zal de oranje trui dra-

hun officiële woonplaats hebben in de provincie

gen. / Le leader dans ce classement portera le maillot

Oost-Vlaanderen en zo geregistreerd staan bij Cy-

orange.

cling Vlaanderen op datum van 11 augustus 2021.
/ Le classement régional est un classement individuel

° Supersprintklassement ISOREX / Classement super-

au temps dont uniquement les coureurs suivants par-

sprint ISOREX

ticipent; coureurs belges qui ont leur domiciliation

Tijdens elke rit wordt er op het einde van de vijf-

officielle dans la province de la Flandre Orientale et

de ronde een supersprint georganiseerd waarbij er

qui sont registrés comme ci chez Cycling Vlaanderen

voor de eerste 10 renners punten te verdienen zijn.

le 11 août 2021.

De optelling der behaalde punten bepaalt de stand
van het supersprintklassement. In geval van ex-ae-

De leider in dit klassement zal de rode trui dragen. /

quo geldt het aantal overwinningen in deze sprints,

Le leader dans ce classement portera le maillot rouge.

in tweede instantie het aantal tweede plaatsen, in
derde instantie het aantal derde plaatsen. In geval

° Rushesklassement GECALOR / Classement des

van verdere gelijkheid telt het algemeen individueel

rushes GECALOR

klassement op tijd. / Lors de chaque étape il y aura

Tijdens elke rit in lijn worden er twee sprints be-

un supersprint au fin du cinquième tour où sera at-

twist voor het rushesklassement, op het einde van

tribué des points aux 10 premier coureurs. La somme

de 4 en van de 8 ronde. Er worden aan de eerste

des points déterminera le classement supersprint. En

5 renners respectievelijk 5 –4 – 3 – 2 - 1 punten

cas d’ex-aequo le nombre de première places dans

toegekend. De optelling der behaalde punten be-

ces sprints sera déterminant, ci-après le nombre de

paalt de stand van het rushesklassement. In geval

deuxième places et ci-après le nombre de troisième

van ex-aequo geldt het aantal overwinningen in

places. En dernier lieu, le classement général indivi-

deze sprints, in tweede instantie het aantal twee-

duel au temps séparera les coureurs.

de plaatsen, in derde instantie het aantal derde

1) 20pt

2) 17pt

3) 15pt

4) 13pt

5) 11pt

plaatsen. In geval van verdere gelijkheid telt het

6) 9pt

7) 7pt

8) 5pt

9) 3pt

10) 1pt

e

e

algemeen individueel klassement op tijd. / Lors de
chaque étape en ligne il y aura deux sprints pour le

De leider in dit klassement zal de gele trui dragen. /

classement des rushes, au fin du 4

Le leader dans ce classement portera le maillot jaune.

eme

et du 8

eme

tour.

Aux 5 premiers coureurs seront attribués respectivement 5 – 4 – 3 – 2 – 1 points. La somme des points

° Ploegenklassement / Classement par équipes

déterminera le classement des rushes. En cas d’ex-ae-

Het dagploegenklassement zal worden berekend

quo le nombre de premières places dans ces sprints

door de optelling van de 3 beste tijden gereali-

sera déterminant, ci-après le nombre de deuxième

seerd door elke ploeg. In geval van gelijkheid zal de

places et ci-après le nombre des troisième places.

som van de plaatsen van de renners met de 3 beste

En dernier lieu, le classement général individuel au

tijden per ploeg bepalend zijn. In geval van verdere

temps séparera les coureurs.

gelijkheid zal de plaats van hun beste renner in de
rit bepalend zijn. / Le classement par équipes du jour
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sera calculé par l’addition des 3 meilleurs temps réa-

4) Classement régional Cycling Oost-Vlaanderen

lisés par chaque équipe. En cas d’ex-aequo, la somme

5) Classement des rush Gecalor

des places des coureurs avec les 3 meilleurs temps

6) Classement supersprints Isorex

sera déterminante. En cas d’autre ex-aequo, la place
du meilleur coureur classé à l’étape sera déterminan-

10.

Straffen / Pénalités

te.
Het algemeen ploegenklassement wordt berekend

Het straffenbarema van Belgian Cyling is van toepas-

door de optelling van de beste 3 tijden van elke

sing. / Le barème des pénalités de Belgian Cycling est

ploeg in elke rit. In geval van gelijkheid zal het aan-

applicable.

tal eerste plaatsen in het dagploegenklassement
bepalend zijn, bij verdere gelijkheid het aantal 2e

11.

Prijzen / Prix

plaatsen, enz. In laatste instantie bepaalt de best
geklasseerde renner in het individueel klassement

Het totaalbedrag aan prijzengeld dat zal uitgekeerd

het onderscheid. / Le classement par équipe général

worden bedraagt € 6170 en is verdeeld als volgt: / Le

sera calculé par l’addition des meilleurs 3 temps de

montant total des prix qui sera remboursé aux coureurs

chaque équipe dans chaque étape. En cas d’ex-aequo,

et équipes est de € 6170 et est divisé comme suite:

le nombre des premières places dans le classement

Ritten (€ 690 x 5) / Étapes (€ 690 x 5):

par équipes du jour sera déterminant, suite le nom-

1) 90

2) 70

3) 60

4) 50

5) 40

bre de deuxième places, etc. Finalement le coureur le

6) 35

7) 30

8) 25

9) 20

10) 20

meilleur classé dans le classement individuel déter-

11) 17

12) 17

13) 17

14) 15

15) 15

minera les places des équipes concernées.

16) 15

17) 13

18) 13

19) 12

20) 12

Ploegen die minder dan 3 renners in wedstrijd heb-

21) 12

22) 11

23) 11

24) 10

25) 10

ben, komen niet meer in aanmerking voor het ploe-

26) 10

27) 10

28) 10

29) 10

30) 10

genklassement. / Des équipes composées de moins

°

de 3 coureurs en course seront excluses du classe-

Individueel klassement op tijd (€ 885) / Classement in-

ment par équipe.

dividuel au temps (€ 885):
1) 120

2) 90

3) 60

4) 50

5) 40

6) 40

7) 40

8) 40

9) 40

10) 40

1) Individueel klassement AVS

11) 30

12) 30

13) 30

14) 30

15) 30

2) Puntenklassement Woestijne 42

16) 20

17) 20

18) 20

19) 20

20) 20

3) Jongerenklassement Garage Vermeirsch

21) 15

22) 15

23) 15

24) 15

25) 15

De prioriteit van de leiderstruien is:

4) Streekklassement Cycling Oost-Vlaanderen
5) Rushesklassement Gecalor

Puntenklassement (€ 220) / Classement aux points

6) Klassement supersprinten Isorex

(€ 220):

La priorité des maillots de leader est:

1) 75

2) 55

3) 40

4) 30

5) 20

1) Classement individuel AVS
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2) Classement aux points Woestijne 42

Jongerenklassement (€ 280) / Classement des jeunes

3) Classement des jeunes Garage Vermeirsch

(€ 280):
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1) 75

2) 55

3) 40

4) 30

5) 20

ticuliers, l’autorisation de franchir la ligne d’arrivée peut

6) 15

7) 15

8) 10

9) 10

10 )10

être donné par le directeur de course et/ou par le président du jury.

Streekklassement (€ 220) / Classement régional (€ 220):
1) 75

2) 55

3) 40

4) 30

5) 20

Het is verboden voor renners om naar/over de aankomstlijn terug te keren in tegenovergestelde richting
van de wedstrijd vooraleer de groene vlag de wed-

Rushesklassement (€ 220) / Classement des rush (€ 220):
1) 75

2) 55

3) 40

4) 30

5) 20

strijd afsluit. / Il est interdit aux coureurs de retourner à/
franchir la ligne d’arrivée dans le sens inverse avant que
le drapeau vert clôture la course.

Klassement Supersprinten (€ 280) / Classement Supersprints (€ 280):
1) 75

2) 55

14.
3) 40

4) 30

Anti-doping / Anti-dôpage

5) 20
Alle geldende anti-dopingreglementen van de Vlaam-

Ploegenklassement (€ 675) / Classement par équipe

se Gemeenschap, Cycling Vlaanderen en Belgian Cy-

(€ 675):

cling zijn van toepassing. Elke renner is zelf verant-

1) 140

2) 110

3) 90

4) 70

5) 50

woordelijk om zich er van te vergewissen of hij al dan

6) 40

7) 30

8) 20

9) 20

10) 20

niet is opgeroepen voor een controle. / Tout règlement

11) 20

12) 20

13) 15

14) 15

15) 15

anti-dopage de la Communauté Flamande, Cycling
Vlaanderen et Belgian Cycling est applicable. Chaque

12.

Controleblad / Feuille de contrôle (*)

coureur est responsable lui-même de s’informer s’il est
désigné pour un contrôle anti-dopage.

Voor de start van elke rit in lijn moet elke renner, op
straffe van startweigering, het controleblad onderteke-

15.

Huldiging / Cérémonie (*)

nen. Dit kan tot 15 minuten voor de officieuze start. /
Avant le départ de chaque étape en ligne, chaque cou-

Na afloop van elke rit zullen volgende renners zich

reur doit obligatoirement, sous peine de mise hors cour-

moeten aanbieden aan het huldigingspodium, binnen

se, signer la feuille de contrôle. Ceci sera possible jusqu’à

de 5 minuten na hun aankomst: / Après l’arrivée de cha-

15 minutes avant le départ officieux.

que étape, les coureurs suivants doivent se présenter au
podium de la cérémonie protocolaire dans les 5 minutes

13.

Afleiding / Dérivation

après leur arrivée:
– de eerste 3 renners van de rit / les 3 premiers cou-

Bij de aankomst van elke rit worden de volgwagens

reurs de l’étape

zonder kenteken ‘A’ afgeleid. Enkel in uitzonderlij-

– de leider in het algemeen individueel klassement

ke gevallen kan toelating verleend worden door de

op tijd na de rit (de eerste 3 in dit klassement na de

koersdirectie en/of de wedstrijdjury om de aankomst-

finalerit) / le leader du classement individuel général

lijn toch te overschrijden. / Lors de l’arrivée de chaque

au temps après l’étape (les 3 premiers dans ce classe-

étape en ligne, les voitures suiveuses non-portantes le

ment après l’étape finale)

signe ‘A’ seront dérivées. Uniquement dans des cas par-

– de leider in het puntenklassement na de rit / le lea-
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sera honorée avant le départ de l’étape suivante, après
que les coureurs ont signé la feuille de contrôle.

leader du classement des jeunes après l’étape
– de leider in het streekklassement na de rit / le lea-

16.

Milieu / Environnement

der du classement régional après l’étape
– de leider in het rushesklassement na de rit / le leader du classement des rush après l’étape

Het is voor alle deelnemers en volgers van de AVS
TOUR U23 streng verboden om afval op of naast de

– de leider in het klassement supersprints na de rit

weg te gooien. Voor en na elke bevoorradingszone is er

/ le leader du classement supersprints après l’étape

een ‘opvangzone’ voorzien. Aan alle renners vragen we
geen drinkbussen weg te gooien in de vrije natuur of

De gehuldigde renners dienen na afloop van de huldi-

op de weg. / Il est interdit à tout suiveur de l’ AVS TOUR

gingsplechtigheid 15 minuten beschikbaar te zijn voor

U23 de jeter des déchets sur ou à côté de la route. Avant

de aanwezige pers. / Les coureurs présents à la cérémo-

et après chaque zone de ravitaillement, une zone de col-

nie sont demandé d’être disponible pour la presse jus-

lection sera prévue. Les coureurs sont priés pas jeter des

qu’à 15 minutes après la cérémonie.

bidons dans la nature.

De ploeg die aan de leiding staat in het ploegenklasse-

(*) Afhankelijk van de geldende COVID-maatregelen

ment zal voor de start van de volgende rit worden ge-

kan deze bepaling wijzigen. / En fonction de mésures

huldigd, nadat deze renners het controleblad hebben

COVID en vigueur, cette disposition peut changer. 

getekend. / L’équipe en tête du classement par équipe
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ZIEKENHUIZEN / HOPITAUX

RIT 1 - NEVELE
SINT-VINCENTIUS

AZ MARIA MIDDELARES

Schutterijstraat 34 - 9800 Deinze

Buitenring-Sint-Denijs 30 - 9000 Gent

Tel. alg.: 09 387 71 11

Tel.alg.: 09 246 46 46

AZ MARIA MIDDELARES

AZ JAN PALFIJN GENT

Buitenring-Sint-Denijs 30 - 9000 Gent

Watersportlaan 5 - 9000 Gent

Tel.alg.: 09 246 46 46

Tel.alg.: 09 224 71 11

Ziekenhuizen

RIT 2 - DRONGEN

RIT 3 - POLLARE
ASZ Campus Geraardsbergen

ASZ Campus Aalst

Gasthuisstraat 4 - 9500 Geraardsbergen

Merestraat 80 - 9300 Aalst

Tel.alg.: 054 43 21 11

Tel. alg: 053 76 41 11

RIT 4 - HAASDONK
AZ NIKOLAAS

SINT-VINCENTIUS

Moerlandstraat 1 - 9100 Sint-Niklaas

Sint-Vincentiusstraat 20 – 2018 Antwerpen

Tel.alg.: 03 760 60 60

Tel.alg.: 03 285 20 00

RIT 5 - MALDEGEM
AZ ALMA

AZ SINT-LUCAS

Ringlaan 15 - 9900 Eeklo

Sint-Lucaslaan 29 - 8310 Brugge

Tel. alg.: 09 310 00 00

Tel. alg.: 050 36 91 11
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RVOV vzw heeft beslist zich aan te sluiten bij de stellingname van Belgian Cycling met betrekking op de

Artikel 2: Geldigheid van perskaarten

aanwezigheid van persmensen op hun organisaties

Persaccreditaties voor belangrijke wielerorganisaties

(zie uittreksel van bedoeld protocol hieronder).

worden alleen toegekend aan journalisten en fotogra-

De persverantwoordelijke voor de AVS TOUR U23

fen in het bezit van een internationale perskaart van

2021 is dhr. Alain Sennesael (0486 68 97 39 – alain.

de AIPS (Association Internationale de la Presse Spor-

sennesael@telenet.be)

tive - uitsluitend aan te vragen via Sportspress.be, zo-

Tussen de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond

niet ongeldig) en AIJC (Association Internationale des

(KBWB) en de Belgische Beroepsbond van Sportjour-

Journalistes du Cyclisme) of van een officiële nationa-

nalisten (Sportspress.be) werd volgend protocol goed-

le sportperskaart, in België uitgereikt door Sportspress.

gekeurd voor de perswerking bij belangrijke wieleror-

be.

ganisaties:

Alle andere kaarten komen dus niet in aanmerking
voor de toekenning van persaccreditaties van deze ca-

Artikel 1: Erkenning
De KBWB erkent Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, als enig orgaan dat
in België de sportjournalisten en de sportfotografen
vertegenwoordigt.

OOST-VLAANDEREN
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tegorie wedstrijden. 

ORGANISATIE / COLLEGE
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ORGANISATIE RONDE VAN OOST-VLAANDEREN vzw
Slachthuisstraat 12 -0101 – 9800 Deinze
andre.maerschalck@telenet.be – marianne.de.kezel1@telenet.be
ondernemingsnr. 0521 716 775 – IBAN BE54 7370 3881 5197
Voorzitter / Président

André Maerschalck (0479 31 94 89)

Secretaris / Secrétaire

Marianne De Kezel (0476 640 027)

Penningmeester / Trésorier

Hedwige Maerschalck

Verantwoordelijke ploegen / Responsable équipes

Urbain Vandenabeele

Verantwoordelijke veiligheid / Responsable sécurité

Fredy Tanghe

Technische adjuncten / Adjoints technique

Herwig Rasschaert
Sam Stroobandt
Cecile Cornelis

Organisatie

Verantwoordelijke catering / Responsable catering

Anny Meire
Verantwoordelijke pers / Responsable presse

Alain Sennesael

Fotograaf / Photographe

Alain Sennesael

SAMENSTELLING JURY / COMPOSITION JURY
Voorzitter / Président

Marc Van Den Eynde

Aankomstrechter / Juge d’arrivée

Johan Gussé

Commissarissen / commissaires

Jan Weymeersch
Timmy Neerinckx
Rudi Segers

Commissarissen moto / Commissaires moto

Sandra Van Bogaert

Tijdwaarnemer / Chronomètreur

Bert Haeck

Piloot / Pilote

Benny Smet

Telecom Belgian Cycling

Herwig Rasschaert

Foto finish / Photo finish

Freddy Donie

Uitslagen + transponders / Résultats + transpondeurs

Yves Klinckaert

Speaker Radio Tour

Marianne De Kezel

Technisch afgevaardigde / Délégué technique

Johan Van Hulle
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