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 — 2 —  Technische Gids 

WELKOM IN ONZE NIEUWE WINKEL

GENT
Méér dan 2500 fi etsen op voorraad
26 merken onder één dak
Gratis testrit van elk model
Spring binnen en maak kennis met de mobiliteit 
van de toekomst. Wil je graag die tweede wagen 
vervangen door een e-bike?  Wij nemen je wagen 
over! Vraag ernaar in de winkel. 

Kom langs of vraag online je testrit aan!
testrit@fi etsenwildiers.be

WWW.FIETSENWILDIERS.BE
WILDIERS (e)BIKECENTER Brugsesteenweg 652, Gent
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Sport maakt ons beter. Actief sporten maakt ons fy-

siek en mentaal gezonder. Maar ook passief genieten 

van sport doet veel goeds met ons. Van een winnen-

de zwemwedstrijd bij de jeugd of een rake smash in de 

volley, sportmomenten begeesteren ons. We hebben 

fantastische Zomerspelen achter de rug, de meest suc-

cesvolle ooit! Kippenvelmomenten en tranen van geluk 

bij een feilloze oefening aan de balk, bij een weergaloze 

eindsprint op de marathon of bij een ippon op de tatami. 

Sport brengt het beste in mensen naar boven.

Sport is als maïzena voor onze samenleving: het is een 

bindmiddel tussen jong en oud, man en vrouw, arm en 

Wielerprovincie Oost-Vlaanderen is ook dit jaar de arena voor de enige rittenwedstrijd voor U23-renners die ons landje 

rijk (?) is. Daar zijn we van vzw RVOV behoorlijk fier op en met ons de mede-organisatoren uit Nevele, Massemen, Haas-

donk, Pollare en Merelbeke.

Nergens wordt het wielrennen zo passioneel bedreven als in Vlaanderen, nergens zijn enthousiaste wielerfanaten zo 

talrijk aanwezig op de wedstrijden. Tot op vandaag is het wielrennen —naast koning voetbal— nog steeds één van de 

populairste sporten. Zowel de bekende klassiekers op de weg, als de vaak modderige competities in het veld of het mul-

tidisciplinaire baanwielrennen, brengen steeds heel wat supporters op de been.

We zouden evenwel de waarheid geweld aan doen als we samen met u niet zouden opperen dat ook de koers lijdt 

onder de huidige levensomstandigheden. Zoeken naar oorzaken of oplossingen vinden, zijn hier niet aan de orde, maar 

blind blijven voor de dip waarin het Vlaamse wielrennen zich bevindt, willen we al evenmin doen.

Vandaar dat we er blijven voor instaan dat op clubniveau de beloftencategorie haar plaats krijgt op de kalender van 

Belgian Cycling. Dit lukt ons nu al sinds 2013, mede door de steun van een aantal partners en niet in het minst door de 

gewaardeerde medewerking van Cycling (Oost-) Vlaanderen. Alleen door hun inbreng en met de tomeloze inzet van een 

schare gedreven medewerkers, kan vzw RVOV het blijven waarmaken. Waarvoor onze welgemeende dank!

Ook dit jaar zijn we met onze vijfdaagse de ideale springplank die menige belofte kan en zal gebruiken in de aanloop 

naar het Belgisch Kampioenschap dat op 28 augustus in Sint-Lievens-Houtem wordt verreden. In het verleden had de 

winnaar van het BK reeds meer dan eens ook in onze wedstrijd een rugnummer opgespeld gekregen. Uitkijken dus!

We willen eindigen met een oproep te lanceren naar geïnteresseerde organisatoren, gemeentebesturen en wielerfe-

deraties: geef de jeugd —van miniemen en aspiranten over nieuwelingen en juniors tot beloften— kansen. Ga niet altijd 

voor grote koersen op UCI-niveau, maar toon ook interesse en geef inbreng voor de opleiding. Want zonder de kleine 

winnaar van vandaag, is er geen groot kampioen van morgen…

Een warm welkom!

André Maerschalck

Voorzitter vzw RVOV

WILDIERS (e)BIKECENTER TOUR U23

VOORWOORD
RONDE VAN OOST-VLAANDEREN 2022

rijk. Kijk op gelijk welk sportief evenement maar eens 

rond je: heel de wereld supportert samen.

Als Vlaams minister van Sport steun ik onze (top)spor-

ters. Ze nemen immers heel Vlaanderen op sleeptouw. Ze 

inspireren ons. Ze zetten mensen van elke rang en stand 

aan om ook zelf meer te gaan bewegen en sporten.

Geniet van deze wedstrijd, want sporters beleven nu 

eenmaal meer!

Sportieve groet

 

Vlaams minister van Sport

Ben Weyts
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Vraag vrijblijvend advies voor installatie en herstelling

Passionistenstraat 3 - 9770 Kruishoutem
0475 78 92 77 - 09 386 09 19 - www.gecalor.be

gasketels
Een moderne condensatieketel op gas is zuinig en efficiënt. Gasketels van Viessmann bestaan ook als doorstromer en 
met ingebouwde boiler voor warm water, volgens de behoefte van elk huis. De prijs voor een gasketel is eerder laag. 
Wij verzorgen de hele installatie, dus ook aanpassingen van de schouw wanneer nodig.

mazoutketels
Een mazoutketel is in een aantal gevallen nog steeds de beste keuze voor uw woning, voornamelijk bij renovatie. 
Door condensatie van de verbrandingsgassen is het rendement hoog. Een mazoutketel is een duurzame investering. 
Wij plaatsen eveneens radiatoren, vloerverwarming en ventilatiesystemen.

warmtepompen
Een warmtepomp is de meest milieuvriendelijke oplossing voor verwarming voor nieuwbouw en renovatie. Een 
warmtepomp werkt op elektriciteit en kan uw woning ook verkoelen in de zomer. Wij helpen u kiezen tussen een 
lucht-water warmtepomp of een geothermische warmtepomp. Ideaal hierbij is vloerverwarming en een goede isola-
tie. Een hybride warmtepomp levert de beste prestaties in combinatie met een cv-ketel op gas of mazout.

zonneboilers
Zonnecollectoren in combinatie met een zonneboiler benutten de gratis warmte van de zon voor het verwarmen van 
water voor uw huis. Hierdoor bespaart u energie, en een lager verbruik van gas of mazout is een besparing op uw 
energiefactuur.

airconditioning
Een airconditioner is een lucht-lucht warmtepomp die uw woning comfortabel afkoelt in de zomer. Moderne aircon-
ditioners zijn stil, hebben een mooi design en zijn gemakkelijk in gebruik. Toestellen die werken met het koelgas R32 
zijn milieuvriendelijker en zuiniger. Met airconditioning kan u ook verwarmen in de winter.
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RIT 1 - DONDERDAG 11 AUGUSTUS 2022 - 14.30 UUR

DEINZE (NEVELE)
I.S.M. FEEST- EN SPORTCOMITÉ NIET VERSAEGEN

Ook dit jaar is de openingsrit van onze vijfdaagse in Neve-

le, sinds 2019 gefusioneerd met Deinze. De stad is met zijn 

bijna 45 000 inwoners volop in ontwikkeling. Dat komt wis 

en zeker de fietsers ten goede: in tal van projecten worden 

fietstunnels en –bruggen voorzien. Deinze zet samen met 

de provincie Oost-Vlaanderen volop in op de verdere aan-

leg van fietssnelweg F7. Het pronkstuk van deze fietssnel-

weg is de fietsersbrug over gewestweg Volhardingslaan. 

De afgelopen maand mei werd die in gebruik genomen.

Deinze legde de lat voor zichzelf hoog. Het wil de beste 

fietsstad van België te worden. Met één concrete droom: 

de fiets als eerste keuze voor alle functionele verplaatsin-

gen tot 15 kilometer. Zo wil de stad het aantal verkeerson-

gevallen en verkeersslachtoffers terugdringen en de ver-

keersleefbaarheid verbeteren.

Ook deelgemeente Nevele profiteert mee van de aanpak 

van de infrastructuur. De brug over het Schipdonkkanaal 

wordt helemaal opnieuw aangelegd en wordt ook een 

echt pareltje. Dit duurt nog wel even, vandaar dat er in ver-

gelijking met voorgaande jaren over een grotendeels ander 

parcours wordt gereden. 

open van donderdag tot zondag

AARSELEWEG 4 - VINKT - 09 386 12 61

De Lovelingbrug, van vroeger tot nu
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RIT 2 - VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2022 - 14.00 UUR

WETTEREN (MASSEMEN)
I.S.M. WETTERSE PEDAALRIDDERS

De Wetterse deelgemeente Massemen was in de be-

ginperiode van onze vijfdaagse wielerwedstrijd enkele 

keren aankomstplaats. De aankomst was nu eens op de 

“Champs Elysées” ter hoogte van Massemen Ploatse, dan 

weer nagenoeg ter hoogte van de ondertussen verdwenen 

“Feestzaal Parking”. We kregen telkens een massaspurt 

om duimen en vingers af te likken, met de eerste keer zelfs 

toenmalig Belgisch kampioen Jorne Carolus als overtui-

gend winnaar.

Ooit, in een roemrijk verleden, was Wetteren de aan-

komstplaats van de Ronde van Vlaanderen. Ook de ter 

ziele gegane Ster der Juniores vond er een jaarlijkse thuis-

haven.  Nu pronkt de gemeente nog steeds met het in de 

streek gewaardeerde dernycriterium.

Deze editie van RVOV zijn wij er terug, opnieuw met de 

finish ter hoogte van het geklasseerde dorpsgezicht. Het 

nieuw opgerichte “Wetterse Pedaalridders” staat in voor 

de plaatselijke inbreng. 
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RIT 3 - ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2022 - 14.00 UUR

BEVEREN (HAASDONK)
I.S.M. WIELERVRIENDEN HAASDONK

Negen edities ver zijn we met onze vijfdaagse dwars door 

Oost-Vlaanderen, een hardnekkig virus weerhield er ons 

van dit jaar reeds onze  tweede lustrum te vieren. Evenveel 

keer waren we in Beveren (lees: Haasdonk) te gast bij De 

Wielervrienden van voorzitter Luc Van Eynde. Evenveel 

keer nopen omstandigheden ons tot het uitdokteren van 

een ander parcours: ondertussen weten we hier al even 

goed de weg als in onze eigen achtertuin…

De gewaardeerde medewerking van de Gemeente Be-

veren durven we hier toch wel extra in de verf zetten: zij 

zorgen ervoor dat de inrichters financiële ondersteuning en 

organiserende zuurstof krijgen zodat er nog steeds talloze 

wielerwedstrijden kunnen doorgaan in alle deelgemeen-

ten. Voorwaar een stichtend voorbeeld voor een pak ande-

re steden en gemeenten die enkel op grootse evenemen-

ten inzetten en het jeugdige koersende volkje liever kwijt 

dan rijk zijn!  

Eveneens in de Beverse kijker: het Van Moer Logistics Cy-

cling Team, ook al sterk in opleiding. Kweekvijver bij uitstek 

van o.a. Sasha Weemaes, Brent Van Moer, Sander De Pestel 

en vele anderen. Klap op de vuurpijl dit jaar is daar wel de 

Belgische titel van Hélène Hesters bij de dames-juniores.
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RIT 4 - ZONDAG 14 AUGUSTUS 2022 - 14.00 UUR

NINOVE (POLLARE)
I.S.M. SINT-KRISTOFFELVRIENDEN POLLARE

De Sint-Kristoffelvrienden weten van aanpakken: nadat 

zij vroeger reeds diverse provinciale kampioenschappen en 

zelfs een nationaal kampioenschap organiseerden, zijn zij 

ook dit jaar bereid gevonden om het PK voor juniores op 

poten te zetten, nadat de eerder toegewezen inrichtende 

club afhaakte. In een mum van tijd was alles in kannen en 

kruiken zodat wielerprovincie Oost-Vlaanderen opgelucht 

kon adem halen.

Ook de vzw RVOV is er opnieuw te gast: over dertien 

ronden en evenwel beklimmingen van Pollareberg via de 

Hoogstraat vanuit de dorpskern staat de vierde rit van 

2022 ingepland. Vorig jaar werd hier aardig het kaf van het 

koren gescheiden en ook deze editie lijkt het niet anders te 

worden: de sterksten blijven ongetwijfeld over en de ba-

sis voor de eindoverwinning in deze Wildiers (e)bikecenter 

Tour U23 kan hier wel eens gelegd worden.

info@dedoncker.be - www.dedoncker.be  - T 054 32 19 99
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FINALE - MAANDAG 15 AUGUSTUS 2022 - 14.00 UUR

MERELBEKE
I.S.M. VERENIGDE WIELERCOMITÉS MERELBEKE

De gemeente Merelbeke wordt doorsneden door de au-

tosnelweg E40, de R4 rond Gent en de Ringvaart. Het noor-

delijke deel is duidelijk een meer verstedelijkt gebied, aan-

leunend aan de provinciehoofdstad, zuidelijker wordt het 

dan veel landelijker. 

Merelbeke heeft altijd al wat met wielersport gehad: 

de namen van André Dierickx en Eric Van de Wiele klinken 

de wielerkenners zeker bekend in de oren, WSC Merel-

beke-Scheldestreek was ooit de primus inter pares bij de 

toenmalig welig bloeiende wielerclubs, talrijke wieler-

wedstrijden en veldritten werden in alle deelgemeenten 

ingericht. In 2014 was de gemeente de fiere inrichter van 

het Belgisch Kampioenschap voor juniores en eerder dit 

jaar konden we getuige zijn van de start van de Baloise 

Belgium Tour.

Dat enkele plaatselijke inrichters nu de handen in mekaar 

sloegen om samen met de Gemeente Merelbeke de finale-

rit van onze vijfdaagse beloftenwedstrijd binnen te halen 

en gezamenlijk uit te werken stemt ons enkel gelukkig en 

tevreden: op naar een hopelijk boeiende finale! 
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RIT 1 - DONDERDAG 11 AUGUSTUS 2022 - 14.30 UUR

DEINZE (NEVELE)
I.S.M. FEEST- EN SPORTCOMITÉ NIET VERSAEGEN

Stad DEINZE 42 km/u 44km/u 46 km/u

Deelgemeente NEVELE

Nevelemarkt OFFICIEUZE START

(Startbox)
-0,4 14:30 14:30 14:30

  Cyriel Buyssestraat -0,2 14:31 14:31 14:31

     Graaf Van Hoornestraat  

OFFICIELE START t.h.v. De Lijn

WEGWERPZONES          BEVOORRADING

0 137,0

  Vierboomstraat 0,6

      Biebuyckstraat (N437) 2,2   14:33 14:33 14:33

Deelgemeente HANSBEKE

  Nevelestraat  3,5

      Rostraat 4,4

  Rostraat    (100 m) 4,6

  Palestraat    4,7

  Kleine Heirenthoek 5,4

Deelgemeente LANDEGEM

  Grote Heirenthoek 6,8

  Brouwerijstraat 7,4

   Heulestraat 7,5

  Heulestraat    (200 m) 8,1

  Moutputstraat    (200 m) 8,3

         Brug over E40

Deelgemeente NEVELE

  Wulfhoek 8,7

   Legekouter 9,6   

  Legekouter 10,1

  Oossekouter 10,3

  De Akker 11,5

         Kruispunt N437      

  De Akker  11,6

OUT 1
IN 2

OUT 2
IN 1



 11 - 15 augustus 2022  — 11 —
� ��

  Camille van der Cruyssenstraat  11,7

  Cyriel Buyssestraat 12,0

1e doortocht aankomstlijn 12,2 124,8 14:48 14:48 14:47

2e doortocht aankomstlijn 24,6 112,4 15:06 15:05 15:04

3e doortocht aankomstlijn 37,0 100,0 BONISPURT 15:25 15:22 15:20

4e doortocht aankomstlijn 49,4 87,6 RUSH 15:43 15:40 15:37

5e doortocht aankomstlijn 61,8 75,2 SPRINT 16:01 15:57 15:53

6e doortocht aankomstlijn 74,2 62,8 BONISPURT 16:19 16:15 16:10

7e doortocht aankomstlijn 86,6 50,4 16:37 16:33 16:27

km 90,5 over brug E40   Rostraat

  Rostraat    (1000 m)

  Palestraat (op oorspronkelijk parcours)

8e doortocht aankomstlijn 99,2 37,8 RUSH 16:55 16:50 16:43

9e doortocht aankomstlijn 111,8 25,2 BONISPURT 17:13 17:07 17:00

10e doortocht aankomstlijn 124,4 12,6 17:31 17:24 17:17

AANKOMST (einde 11e ronde) 137,0 0 17:49 17:41 17:34

Ronde 1 tot en met 7 Ronde 8 tot en met 11

#sportersbelevenmeer
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01. Permanentie: Feestzaal Novy – Camille van der Cruys-

senstraat 1B

02. Startbox: Markt Nevele

03. Tekenen Controleblad: Podium t.h.v. aankomst

04. Parking Teams: FC Poesele, Paepestraat

05. Parking Medewerkers: Markt Nevele

06. Opstellen Wagens voor Peloton: Graaf Van Hoorne-

straat

07. Opstellen Motards: Graaf Van Hoornestraat

08. Opstellen Wagens na Peloton: Gezusters Loveling-

straat

09. Parking Jury: Gemeenteschool “De Vaart” - Vaart Links

10. Kleedkamers: FC Poesele, Paepestraat 

11. Vaste hulppost: Cyriel Buyssestraat 30 (t.h.v. aan-

komst)

12. AD-Controle: Cyriel Buyssestraat 30

13. Afleiding voertuigen zonder “A” (onder begeleiding 

mobiele seingevers): De Akker – 650 m van A, RA Bie-

buyckstraat, LA Ijsbeerlaan, RA Graaf Van Hoornestraat 

→ parking 

14. Bevoorrading- & wegwerpzone: Graaf Van Hoorne-

straat

15. Parking mindervaliden: Nevelemarkt

open van donderdag tot zondag

AARSELEWEG 4 - VINKT - 09 386 12 61
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WILDIERS (e)BIKECENTER TOUR U23

TRUIEN
RONDE VAN OOST-VLAANDEREN 2022 VOOR BELOFTEN

Algemeen Klassement

Classement Générale

Wildiers (e)bikecenter

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
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RIT 2 - VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2022 - 14.00 UUR

WETTEREN (MASSEMEN)
I.S.M. DE WETTERSE PEDAALRIDDERS

Gemeente WETTEREN - MASSEMEN 43 km/u 45km/u 47 km/u

Dorpsplein

STARTBOX (weg naar de kerk)
14:00 14:00 14:00

  Massemsesteenweg

OFFICIELE START t.h.v. aankomst
0 138,0 14:00 14:00 14:00

  Watermolenstraat WEGWERPZONE 0,1  IN2

  Kriephoekstraat  BEVOORRADING 0,6

Gemeente LEDE-OORDEGEM

  Kriephoekstraat BEVOORRADING 1,5 14:02 14:02 14:02

  Houwstraat WEGWERPZONE 1,7

  Dries 2,7

  Speurtstraat 2,9

  Oordegemdorp  3,3

    Oordegemdorp 3,6

  Oordegemkouter 3,8  OUT1

Gemeente LEDE-SMETLEDE

  Molenhoek 4,6 14:07 14:06 14:06

  Kapellenhoek 5,6

  Blekte 7,0

  Klinkaard 8,2  IN1

Gemeente WETTEREN - MASSEMEN

  Oordegemsesteenweg 10,0  OUT2 14:14 14:13 14:13

    Maelbroekstraat  11,3

  Massemsesteenweg 12,0

   Hofmeers 12,1

  Kapellekouter 12,7

  Lambroekstraat 13,4

  Dorpsplein 13,7

1e doortocht aankomstlijn 13,8 124,2 14:19 14:18 14:17

2e doortocht aankomstlijn 27,6 110,4 14:38 14:36 14:35

3e doortocht aankomstlijn 41,4 96,6 BONISPURT 14:58 14:55 14:53
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4e doortocht aankomstlijn 55,2 82,8 RUSH 15:17 15:14 15:11

5e doortocht aankomstlijn 69,0 69,0 SPRINT 15:36 15:32 15:28

6e doortocht aankomstlijn 82,8 55,2 BONISPURT 15:55 15:51 15:46

7e doortocht aankomstlijn 96,6 41,4 16:15 16:10 16:03

8e doortocht aankomstlijn 110,4 27,6 RUSH 16:34 16:28 16:20

9e doortocht aankomstlijn 124,2 13,8 BONISPURT 16:53 16:46 16:38

AANKOMST (einde 10e ronde) 138,0 0 17:12 17:04 16:56

#sportersbelevenmeer

 

Wetteren heeft een heel erg rijke wielergeschiedenis.

Een geschiedenis natuurlijk met de oude hoogdagen toen de Ronde van 

Vlaanderen hier nog aankwam, een geschiedenis van vele andere mooie 

wedstrijden en tochten, een geschiedenis met vele sterke wielerclubs.

Maar Wetteren heeft ook een veelbelovende wielertoekomst.

Een toekomst met enkele fantastisch werkende wielerclubs, een toe-

komst met prachtige wielerinitiatieven, een toekomst ook dankzij mensen 

die hun schouders zetten onder de organisatie van wedstrijden zoals deze.

Voor u ligt de technische gids van de Ronde van Oost-Vlaanderen U23.

Sportinitiatieven/wedstrijden voor onze sportende jongeren liggen mij 

heel erg nauw aan het hart, dank daarom aan de organisatie! En aan alle 

deelnemers: heel veel succes!!

Dietbrand Van Durme

Schepen van Sport, Jeugd, Toerisme, Archief & Erfgoed

Mark Cavendish zegt : “Voor mij maak het niet uit of het regent of dat de 

zon schijnt. Als ik op de fiets ben, weet ik dat ik de gelukkigste man ben op 

aarde”. En gelijk heeft hij, want deze wielerwedstrijd met Massemen als 

hoogtepunt, is er om én wielrenners én publiek gelukkig te maken.

Albert De Geyter

Burgemeester
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01. Permanentie: Vroegere school - Dorpsplein

02. Startbox: t.h.v. Sint-Martinuskerk (aankomstzone)

03. Tekenen Controleblad: Podium t.h.v. start

04. Parking Teams: Wijk Helverdinkstraat

05. Parking Medewerkers: t.h.v. aankomst

06. Opstellen Wagens voor Peloton: Watermolenstraat

07. Opstellen Motards: Watermolenstraat

08. Opstellen Wagens na Peloton: Lambroekstraat

09. Parking Jury: t.h.v. aankomst

10. Kleedkamers: KVVE Massemen, Kapellekouter 

11. Vaste hulppost: Vroegere school - Dorpsplein

12. AD-Controle: Vroegere school - Dorpsplein

13. Afleiding voertuigen zonder ‘A’: Kapellekouter - R-L 

Helverdinkstraat 

14. Bevoorrading- & wegwerpzone: Kriephoekstraat - 

Houwstraat

15. Parking Mindervaliden: Lambroekstraat, t.h.v. aan-

komstlijn

30
Jaar

Dorpsplein 11- 9230 Massemen
T 09 369 10 89 - dietbrand@optiekvandurme.be

www.optiekvandurme.be

Opticien Optometrist Progressieve glazenContactlenzen

A C C E S S  E S T A T E
www.access-estate.be

BIV 505 985

TE KO
O

P0473 30 15 37
fred@accessestate.be

DE8001125-ONT001-CB020

Restaurant

Den Vlaschaert
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� ��AFDELING

OOST-VLAANDEREN

open van donderdag
tot zondag

AARSELEWEG 4 - VINKT
09 386 12 61
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RIT 3 - ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2022 - 14.00 UUR

HAASDONK
I.S.M. WIELERVRIENDEN HAASDONK

Gemeente BEVEREN 42 km/u 44km/u 46 km/u

Deelgemeente HAASDONK

Perstraat

OFFICIEUZE START (vanuit startbox t.h.v. 

Pastorijhof)

-0,2 14:00 14:00 14:00

  Perstraat

OFFICIELE START t.h.v. aankomst  0 141,9 14:00 14:00 14:00

     Leenstraat 1,2

  Botermelkstraat

  Heirbaan    2,8  OUT

  Veldstraat 5,3

  Priemstraat

  Kruibeeksesteenweg     7,2  IN

  Piet Stautstraat    9,0

  Bosstraat

  Haasdonkbaan

  Zandstraat (N485) 

WEGWERPZONES  &  BEVOORRADING
11,4

   Keizerstraat 13,0

   Perstraat

1e doortocht aankomstlijn 13,6 122,4 14:19 14:18 14:17

2e doortocht aankomstlijn 27,2 108,8 14:39 14:37 14:34

3e doortocht aankomstlijn 40,8 95,2 BONISPURT 14:58 14:55 14:53

4e doortocht aankomstlijn 54,4 81,6 RUSH 15:18 15:32 15:28

5e doortocht aankomstlijn 68,0 68,0 SPRINT 15:38 15:32 15:28

6e doortocht aankomstlijn 81,6 54,4 BONISPURT 15:57 15:50 15:45

7e doortocht aankomstlijn 95,2 40,8 16:17 16:09 16:02

8e doortocht aankomstlijn 108,8 27,2 RUSH 16:37 16:27 16:19

9e doortocht aankomstlijn 122,4 13,6 BONISPURT 16:56 16:45 16:37

AANKOMST (einde 10e ronde) 136,0 0 17:16 17:04 16:53
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#sportersbelevenmeer
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01. Permanentie: Herleving Red Star Haasdonk - Poer-

dam7

02. Startbox: Pastorijhof

03. Tekenen Controleblad: Podium aan de aankomst

04. Parking Teams: Herleving Red Star Haasdonk - Poer-

dam7

05. Parking Medewerkers: Herleving Red Star Haasdonk & 

Pastoor Verwilghenplein

06. Opstellen Wagens voor Peloton: Perstraat

07. Opstellen Motards: Perstraat

08. Opstellen Wagens na Peloton: Perstraat

09. Parking Jury: Herleving Red Star Haasdonk - Poerdam7

10. Kleedkamers: Herleving Red Star Haasdonk - Poer-

dam7 

11. Vaste hulppost: Wijkkantoor politie - Pastoor Verwilg-

henplein 5

12. AD-Controle: Herleving Red Star Haasdonk

13. Afleiding voertuigen zonder ‘A’: Op 700 m voor A: 

Zandstraat - LA Poerdam → Parking 

14. Bevoorrading- & wegwerpzone: Zandstraat

15. Parking Mindervaliden: Pastoor Verwilghenplein

Groenten en Fruit TILLEMAN
maandag: Bornem

dinsdag: Merksem

woensdag: Haasdonk

donderdag: Deurne

zaterdag: Schoten
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groot- & detailhandel in isolatie- en PVC-producten

De stichter Eugeen Mornie, was architect, wat een perfecte aanvulling vormde voor het geven van profes-

sioneel advies op gebied van woningisolatie. In 1985 vervoegde de jongste zoon Jean-Jacques Mornie het 

bedrijf als aankoper, en hij is sinds 2000 zaakvoerder.

Het bedrijfslogo wijst op het zich beschermend terugtrekken van de schildpad in haar schild tegen alle 

weersomstandigheden, en vormt zo de link naar een optimaal geïsoleerde woning. De ligging van Isorex is 

strategisch gekozen. Het ligt vakbij het station van Gavere-Asper en dichtbij de expresweg N60 Ronse-Gent.

Om naambekendheid te verwerven heeft Isorex voor de sport gekozen. Vooral de wielersport droeg de 

stichter een warm hart toe en reeds geruime tijd vindt men het Isorexlogo op wieleruitrustingen, voetbal-

velden en nu ook op handbalshorts en volleyshirts.

Isolatie & toebehoren 

Buitenafwerking, gevel & terras

Riolering, sanitair & regenwater

Dakmembranen, platen & vensters

Binnenafwerking & onderhoud

Heeft u een vraag, wilt u meer informatie of
vindt u iets niet terug? CONTACTEER ONS:

ISOREX BV Stationsstraat 190 9890 Gavere
T +32 9 389 62 10 - F +32 9 384 65 54 - info@isorex.com
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MILIEU
RONDE VAN OOST-VLAANDEREN 2022 VOOR BELOFTEN

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 sa-

men 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!
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RIT 4 - ZONDAG 14 AUGUSTUS 2022 - 14.00 UUR

NINOVE (POLLARE)
I.S.M. DE SINT-KRISTOFFELVRIENDEN POLLARE

Stad NINOVE 40 km/u 42km/u 44 km/u

Deelgemeente POLLARE

Pollaredorp

OFFICIEUZE START (vanuit startbox t.h.v. 

Schuitstraat)

-0,1 14:00 14:00 14:00

Pollaredorp
OFFICIELE START t.h.v. aankomst 0 144 14:00 14:00 14:00

    Hoogstraat 0,2

  Echel 0,5

  Roe 0,6

  Steenberg

WEGWERPZONES  &  BEVOORRADING
0,7  IN2

  Neuringen 1,3

  Heirebaan 2,7  OUT1

  Oude Brusselstraat 4,8

  Krepelstraat

Stad GERAARDSBERGEN

Deelgemeente NIEUWENHOVE

  Nieuwenhovestraat   5,5

  Overraadstraat 

   Heidestraat 6,5

  Bovenkassei 6,8  IN1

Deelgemeente ZANDBERGEN

  Bovenkassei    

  Hof Van Lierstraat 8,2

Stad NINOVE

Deelgemeente DENDERWINDEKE

  Hof Van Lierstraat 8,5

  Roost  9,0  OUT2

Deelgemeente POLLARE

  Roost 10,2
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  Pollaredorp

1e doortocht aankomstlijn 11,1 133,2 14:17 14:16 14:15

2e doortocht aankomstlijn 22,2 122,1 14:34 14:32 14:30

3e doortocht aankomstlijn 33,3 111,0 BONISPURT 14:51 14:48 14:45

4e doortocht aankomstlijn 44,4 99,9 RUSH 15:08 15:05 15:01

5e doortocht aankomstlijn 55,5 88,8 SPRINT 15:25 15:21 15:16

6e doortocht aankomstlijn 66,6 77,7 BONISPURT 15:41 15:36 15:31

7e doortocht aankomstlijn 77,7 66,6 15:57 15:51 15:46

8e doortocht aankomstlijn 88,8 55,5 RUSH 16:14 16:07 16:01

9e doortocht aankomstlijn 99,9 44,4 BONISPURT 16:30 16:22 16:17

10e doortocht aankomstlijn 111,0 33,3 16:46 16:38 16:32

11e doortocht aankomstlijn 122,1 22,2 17:03 16:54 16:47

12e doortocht aankomstlijn 133,2 11,1 17:21 17:10 17:02

AANKOMST (einde 13e ronde) 144,3 0 17:37 17:26 17:17

#sportersbelevenmeer

info@dedoncker.be - www.dedoncker.be  - T 054 32 19 99
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01. Permanentie: Parochiaal Centrum – Sint-Kristoffel-

straat 1

02. Startbox: Schuitstraat

03. Tekenen Controleblad: Podium t.h.v. Kerk

04. Parking Teams: Echel + Weide Echel

05. Parking Medewerkers: Parochiaal Centrum – Sint-Kri-

stoffelstraat 1

06. Opstellen Wagens voor Peloton: Hoogstraat

07. Opstellen Motards: Pollare-Dorp

08. Opstellen Wagens na Peloton: Pollare-Dorp

09. Parking Jury: Parochiaal Centrum – Sint-Kristoffel-

straat 1

10. Kleedkamers: Sporthal Schuitstraat 

11. Vaste hulppost: Danny Vermeir - Pollaredorp 28 

(200m voor A)

12. AD-Controle: Praktijk Dr. Gijssels - Pollarebaan 31

13. Afleiding voertuigen zonder ‘A’: Roost - 1,2 km van A, 

RA Flierendries, → Parking 

14. Bevoorrading- & wegwerpzone: Steenberg

15. Parking Mindervaliden: Parochiaal Centrum – Sint-Kri-

stoffelstraat 1

Pollare Dorp 37, 9401 Pollare (Ninove)
www.hemerijckx.be

T 054 33 89 76 - F 054 33 89 76 

HET BESTE GEREEDSCHAP
VOOR HET BETERE WERK
SINT-BERLINDISSTRAAT 17 - 9402 MEERBEKE
Tel. 054.33 26 69                Fax 054.32 96 42
info@sermant.be                 www.sermant.be

 VERDEELPUNT

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

Edingsesteenweg 282A, Denderwindeke
054 56 75 91

Vierhoek 14
9402 Meerbeke
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Daem Bart | Perrestraat 8, 9406 Outer | Tel. 054 33 62 93 | herbicount@telenet.be

 

terrasoverkappingen |  carports
zonwering | rolluiken | vliegenramen

www.cssoutdoorliving.be

uit sympathie

Industriezone II - Hasseltkouter 53, 9500 Ophasselt - www.altebra.be

Trucks
Ninoofsesteenweg 48 | B-1755 Gooik 

Tel. 054 56 62 67 | Fax 054 56 81 38
Cammaert nv
www.cammaertnv.be
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Betoncentrale - TOP en Recyclagecentrum
Watergebonden overslagcentrum

Houtverwerking en biomassa

Woestijnepark 7 – 9880 Aalter
site@woestijne42.be - tel. 09 398 12 13



RESULTATEN EDITIE 2021
RONDE VAN OOST-VLAANDEREN 2022 VOOR BELOFTEN

Algemeen KlAssement

1 ....B .....Gust LOOTENS ......................... Home Solution - Soenens Cycling Team ......15u57’41” 

2 ...B .....Jeno GROOTJANS ................... Wielerclub Steeds Vooraan ..............................+ 25”

3 ...B .....Jarne VAN GRIEKEN ............... Kon. Balen BC vzw..............................................+ 28”

PloegenKlAssement

1 ............Home Solution - Soenens Cycling Team ............................................................47:55:27

2 ...........Acrog - Tormans Balen BC ......................................................................................47:56:32

3 ...........Urbano Cycling Team ...............................................................................................47:58:05

JongerenKlAssement

1 ....B .....Diel VERGOTE .......................... Home Solution - Soenens Cycling Team ......15:58:58

2 ...B .....Kenneth VERSTEGEN ............. Dovy Keukens-FCC .............................................+ 34”

3 ...B .....Victor VERCOUILLIE ............... Dovy Keukens-FCC .............................................+ 1’07”

PuntenKlAssement

1 ....B .....Gust LOOTENS ......................... Home Solution - Soenens Cycling Team ......67

2 ...B .....Milan FRETIN ............................ Lotto Soudal Development Team ..................56

3 ...B .....Trystan FIVÉ ............................. Home Solution - Soenens Cycling Team ......51

suPersPrintKlAssement

1 ....GB ..Zak COLEMAN .......................... Acrog - Tormans Balen BC ................................60

2 ...B .....Tristan SCHERPENBERGH .... Davo United CT ....................................................58

3 ...B .....Joerik DE NEVE ........................ VDM-Cycling Team .............................................55

rushesKlAssement

1 ....B .....Jasper KAESEMANS ............... Urbano Cycling Team .........................................23

2 ...NL ..Roy HOOGENDOORN ............. Willebrord Wil Vooruit .......................................19

3 ...B .....Alessio DE MAERE .................. Gaverzicht Be Okay ............................................14

KlAssement regionAle renner

1 ....B .....Joerik DE NEVE ........................ VDM-Cycling Team .............................................15:58:56

2 ...B .....Yentl VANDEVELDE ................ Davo United CT ....................................................+ 1’05”

3 ...B .....Jorre SMET ............................... DCR Cycling Team ...............................................+ 1,07”

WILDIERS (e)BIKECENTER TOUR U23
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WELKOM IN ONZE NIEUWE WINKEL

LOCHRISTI
Méér dan 2500 fi etsen op voorraad
26 merken onder één dak
Gratis testrit van elk model
Spring binnen en maak kennis met de mobiliteit 
van de toekomst. Wil je graag die tweede wagen 
vervangen door een e-bike?  Wij nemen je wagen 
over! Vraag ernaar in de winkel. 

Kom langs of vraag online je testrit aan!
testrit@fi etsenwildiers.be

WWW.FIETSENWILDIERS.BE
WILDIERS (e)BIKECENTER Dorp-Oost 55, Lochristi
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RIT 5 - MAANDAG 15 AUGUSTUS 2022 - 14.00 UUR

MERELBEKE
I.S.M. VERENIGDE WIELERCOMITÉS MERELBEKE

Gemeente MERELBEKE 43 km/u 45 km/u 47 km/u

Deelgemeente Merelbeke

Conversatieweg

OFFICIEUZE START (startbox)
-1,2 14:00 14:00 14:00

  Oscar De Gruyterstraat -1,0

  Hundelgemsesteenweg (aankomst)

Poelstraat
OFFICIELE START (X Schaperstraat) 0 145,9  14:02 14:02 14:02

Deelgemeente Bottelare

    Stas de Richellelaan  2,0

    Diepestraat 2,5

Deelgemeente Oosterzele

  Diepestraat 3,0

Gemeente Merelbeke

Deelgemeente Munte

  Asselkouter 4,0

  Ruspoel        200m 5,6

  Torrekensstraat  

  Hundelgemsesteenweg 6,5

Deelgemeente Merelbeke

  Bosstraat 7,4

Deelgemeente Schelderode

  Gaversesteenweg 10,2

Deelgemeente Merelbeke

  Kerkstraat  13,4

  Hundelgemsesteenweg 14,2

1e doortocht aankomstlijn 14,7 131,2 14:22 14:21 14:21

  Poelstraat

  Schaperstraat 15,7

   Driesstraat   800m 16,7

  Poelstraat 

WEGWERPZONES  &  BEVOORRADING
17,5
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  Stas de Richellelaan  18,5

verder het parcours zoals in

de aanloopronde

2e doortocht aankomstlijn 31,1 114,8 SPRINT 14:45 14:43 14:42

3e doortocht aankomstlijn 47,5 98,4 BONISPURT 15:08 15:05 15:02

4e doortocht aankomstlijn 63,9 82,0 RUSH 15:31 15:27 15:23

5e doortocht aankomstlijn 80,3 65,6 BONISPURT 15:54 15:49 15:44

6e doortocht aankomstlijn 96,7 49,2 RUSH 16:17 16:11 16:05

7e doortocht aankomstlijn 113,1 32,8 BONISPURT 16:40 16:33 16:26

8e doortocht aankomstlijn 129,5 16,4 17:02 16:54 16:47

AANKOMST (einde 9e ronde) 145,9 0 17:25 17:16 17:08

1e Ronde

#sportersbelevenmeer
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01. Permanentie: Jeugdhuis De Gnirk, Hundelgemsesteen-

weg 445

02. Startbox: Conversatieweg

03. Tekenen Controleblad: Podium aan de start

04. Parking Teams: Gemeentehallen Kloosterstraat

05. Parking Medewerkers: Conversatieweg

06. Opstellen Wagens voor Peloton: Poelstraat

07. Opstellen Motards: Poelstraat

08. Opstellen Wagens na Peloton: Conversatieweg, ploeg-

wagens: Gemeentehallen

09. Parking Jury: Conversatieweg

10. Kleedkamers: Sporthal Ter Wallen, Sportstraat 

11. Vaste hulppost: Jeugdhuis De Gnirk, ingang via Poel-

straat

12. AD-Controle: Sporthal Ter Wallen, Sportstraat

13. Afleiding voertuigen zonder ‘A’ (onder begeleiding 

mobiele seingevers) : 400 m vóór A – LA Driekoningen-

plein – RA Dijssegem – op rotonde schuin rechts Zus-

ters Maricolenstraat – RA Kloosterstraat >>> Parking 

Gemeentehallen 

14. Bevoorrading- & wegwerpzone: Poelstraat

15. Parking Mindervaliden: Conversatieweg

MERELBEKE 
GENT UZ 
ZELZATE

Stikker Merelbeke.indd   1 12/12/13   13:52

E L E K T R 0 

 
 

ccaafféé  SStt  EEllooooii  ––  MMuunnttee  
bbiijj  TTiijjss  

dinsdag en woensdag gesloten 

  
 
 
 

BRIEKS
Brasserie - Broodhoek

MERELBEKE • MASSEMEN • TEN EDE
www.brieksbroodhoek.be
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De Tonne 7 - 9800 Deinze Dentergemstraat 3 - 9800 Deinze
Tel: +32 (0)9 395 66 99

Garage Vermeirsch is al vanaf 1988 een vaste waarde in de streek van Deinze, Je kan bij ons 
terecht voor alle herstellingen aan je wagen of bedrijfswagen, bestelwagen, zowel mecha-
niek- als carrosserieherstellingen voor particulieren en bedrijven. Wij hebben ook onze eigen 
depannagedienst.

 – 12 maanden wettelijke GARANTIE op onze eigen stockwagens voor particulieren
 – Controle van de wagens op meer dan 80 punten
 – Onafhankelijk advies bij de aankoop van een wagen
 – Leveren van de wettelijke CAR-PASS  kilometergarantie
 – Keuze uit een ruim aanbod tweedehandswagens van Belgische origine aan scherpe prijzen.
 – Wij selecteren onze wagens uit het Belgisch aanbod, waardoor kilometerfraude onmo-

gelijk is.

Waar komen onze wagens vandaan?
Het zorgvuldig geselecteerd aanbod van onze wagens komt uit volgende bronnen:

 – Ex-leasingwagens: dit zijn wagens die einde contract zijn of vroegtijdig worden stopgezet 
bij leasingmaatschappijen uit België.

 – Directiewagens: dit zijn zeer jonge wagens van de invoerders van verschillende merken.
 – Overnames: deze wagens worden geselecteerd uit het overname-aanbod van Belgische 

merkdealers.
 – Particuliere wagens: wij krijgen wagens aangeboden van particulieren ( denk maar aan 

wijziging van de gezinssituatie, overlijdens, verkrijgen van een bedrijfswagen, enz.)

Aanbod verhuur: aanhangwagens, busjes, bestelwagens, mobilhomes
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REGLEMENT
RONDE VAN OOST-VLAANDEREN 2022

SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE

1. Organisatie \ Organisation

De WILDIERS TOUR U23 wordt georganiseerd door de 

vzw Organisatie Ronde van Oost-Vlaanderen, met ze-

tel in de Slachthuisstraat 12-0101 te 9800 Deinze, met 

medewerking van de vzw Cycling Vlaanderen afdeling 

Oost-Vlaanderen en verloopt volgens de reglementen 

van Belgian Cycling. \ Le WILDIERS TOUR U23 est organisé par 

l’asbl Organisatie Ronde van Oost-Vlaanderen, avec siège au 

Slachthuisstraat 12-0101 à 9800Drongen, avec la collaborati-

on de l’asbl Cycling Vlaanderen section Flandre Orientale et se 

dispute sous les règlements de Belgian Cycling.

Als koersdirecteur fungeert Dhr. André Maerschalck. \ 

Comme directeur de course fonctionnera M. André Maerschalck.

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

– Slachthuisstraat 12-0101, 9800 Deinze

De wedstrijd start op donderdag 11 augustus en eindigt 

op maandag 15 augustus 2022. \ La course démarre jeudi le 11 

août et termine lundi le 15 août 2022.

2. Type wedstrijd \ Type épreuve

De wedstrijd is ingeschreven op de nationale kalender 

van Belgian Cycling onder klasse 2.13.2 en is toegankelijk 

voor renners U23. \ La course est inscrite sur le calendrier na-

tional de Belgian Cycling sous la catégorie 2.13.2 et est ouverte 

pour des coureurs U23.

3. Deelname \ Participation

Deelname aan de wedstrijd is toegestaan aan Belgische 

clubploegen, maximum 3 buitenlandse clubploegen, inbe-

grepen aangrenzende clubs (geen renners van UCI ploe-

gen), mixte ploegen: elke club met minstens twee renners 

vertegenwoordigd (geen renners van UCI ploegen), Belgi-

sche samengestelde ploegen: ploegen van club- en indivi-

duele renners (w.o. evt. Amateurs U23), Belgische provin-

ciale, regionale, nationale selecties (zonder renners van 

UCI ploegen). \ La participation à l’épreuve est autorisée aux 

équipes de club belges, maximum trois équipes de club étrang-

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

équipes mixtes : chaque club devra être représenté par mini-

mum deux coureurs (sans coureurs d’équipes UCI), équipes bel-

ges composées de coureurs de clubs et individuel (dont évt. des 

Amateurs U23), sélections provinciales, régionales, nationales 

étrangères (sans coureurs d’équipes UCI).

Conform artikel 2.2.003 van het UCI-reglement bestaan 

de deelnemende ploegen uit maximum 7 en minimum 5 

renners. \ Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, 

les équipes participantes sont composées de maximum 7 et de 

minimum 5 coureurs.

4. Bevestiging deelnemers en briefing \ Confirmation des 

participants et briefing

De ploegleiders dienen de deelnemende renners te be-

vestigen en hun rugnummers en kaderplaatjes af te ha-

len in de permanentie op donderdag 11 augustus 2022, 

van 11u00 tot 12u15 in Feestzaal Novy – A. van der Cruys-

senstraat 1 - 9850 Nevele. \ Les chefs d’équipe confirment les 

coureurs participants et enlèvent leurs dossards et plaques de 

cadre dans la permanence jeudi le 11 août 2022 entre 11h 00 et 

12h15 au Feestzaal Novy – A. van der Cruyssenstraat 1 – 9850 

Nevele.

      De briefing, georganiseerd volgens artikel 1.2.087 van 

het UCI-reglement zal aanvangen om 12u30 op bovenver-

melde locatie. \ Le briefing, organisé conformément l’article 

1.2.087 du règlement UCI, aura lieu à 12h30 à l’adresse menti-

onnée ci-dessus.

Een veiligheidsbriefing met alle chauffeurs van de orga-

nisatie, mobiele seingevers en politie zal plaatsvinden voor 

elke rit in lijn en telkens een uur voor de start. \ Un briefing 

de sécurité, dans la présence de tous les chauffeurs de l’organi-
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REGLEMENT
RONDE VAN OOST-VLAANDEREN 2022

sation, les signaleurs mobiles et la police aura lieu avant cha-

que étape en ligne, une heure avant le départ.

5. Radio-Tour

De informatie “Radio-Tour” wordt uitgezonden op de fre-

quentie 168.596875 Mhz in het Nederlands en het Frans.

Elke volger in de karavaan moet verplicht deze frequen-

tie kunnen ontvangen. \ L’information “Radio-Tour” est émise 

sur la fréquence 168.596875 Mhz en néerlandais et en français. 

Chaque suiveur dans la caravane de course doit obligatoire-

ment pouvoir recevoir cette fréquence.

6. Neutrale assistentie \ Assistance neutre

De wedstrijd wordt gevolgd door 2 neutrale wagens Pas-

sion for Cycling. \ La course sera suivie par 2 voitures neutres 

Passion for Cycling. 

7. Laatste 3 kilometer \ Derniers 3 kilomètres

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

een erkend incident voordoet, zullen de renners slachtof-

fer van dit incident de tijd toegekend krijgen van de groep 

waarin zij zich op het ogenblik van het incident bevonden, 

conform artikel 2.6.027 van het UCI-reglement. Zij zullen 

geklasseerd worden op de werkelijke plaats van het over-

schrijden van de aankomstlijn. Indien een renner in de on-

mogelijkheid is om de aankomstlijn te overschrijden zal 

hij laatst geklasseerd worden. \ Dans le cas d’un incident re-

connu dans les 3 derniers kilomètres d’une étape en ligne, les 

coureurs victimes de cet incident seront attribués le temps du 

groupe dont ils se trouvaient au moment de l’incident, confor-

mément l’article 2.6.027 du règlement UCI. Ils seront classés à 

la place réelle de leur arrivée. Dans le cas qu’un coureur est dans 

l’impossibilité de franchir la ligne d’arrivée, il sera classé à la 

dernière place de l’étape.

8. Tijdslimiet \ Délai d’élimination

De uitsluitingstijd van elke rit in lijn is bepaald op 12%. \ Le 

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

9. 9. Klassementen en bonificaties \ Classements et 

bonifications

Om in aanmerking te komen voor eender welk klasse-

ment zal de renner de volledige afstand van de wedstrijd 

moeten afgelegd hebben, binnen de voorziene tijdslimiet. 

\ Pour se placer pour tout classement, chaque coureur devra 

parcourir la distance totale de l’épreuve dans les délais prévus.

Volgende klassementen zijn voorzien\Les classements sui-

vants sont prévus:

° Algemeen individueel klassement op tijd WILDIERS \ 

Classement individuel général au temps WILDIERS

Er worden tijdens elke rit 3 bonisprints betwist waarbij 

voor de eerste 3 renners respectievelijk 3”, 2” en 1” bo-

nificatie te verdienen zijn. \ Dans chaque étape, il y aura 

3 sprints boni à disputer ou les 3 premiers coureurs obtien-

dront respectivement 3”, 2” et 1” de bonification.

Deze bonisprints zijn elke rit voorzien op het einde van 

de 3e,6e en 9e ronde. \ Ces sprints boni sont situés chaque 

étape au fin du 3eme,6eme et 9eme tour.

Bij de aankomst van elke rit worden aan de eerste 3 

renners respectievelijk 10”, 6” en 4” bonificatie toege-

kend. \ Lors de chaque arrivée des étapes, les premiers 3 

coureurs seront attribués respectivement 10”, 6” et 4” de 

bonification.

De bonificaties tellen enkel voor het algemeen indi-

vidueel klassement op tijd. \ Les bonifications comp-

tent uniquement pour le classement individuel général au 

temps.

In geval van gelijkheid zal de som van de behaalde 

plaatsen in de diverse ritten bepalend zijn. Bij nog ver-
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dere gelijkheid bepaalt de plaats behaald in de laatste 

rit het onderscheid. \ En cas d’ex-aequo, la somme des 

places des coureurs dans les différentes étapes déterminera 

la différence entre les coureurs. En cas d’autre ex-aequo, la 

place dans la dernière étape sera le critère qui déterminera 

le placement final.

De leider in dit klassement zal de groene trui dragen. \ 

Le leader de ce classement portera le maillot vert.

° Puntenklassement WOESTIJNE 42\ Classement aux 

points WOESTIJNE 42

Bij elke bonisprint worden er volgende punten toege-

kend: \ Lors de chaque sprint boni, les points suivants ser-

ont attribués :

 1) 5 ; 2) 3 ; 3) 1

Bij de aankomst van elke rit in lijn worden er aan de 

eerste 15 renners volgende punten toegekend: \ Lors de 

chaque arrivée des étapes en ligne, les premiers 15 coureurs 

sont attribués les points suivants;

 1) 25 ; 2) 21 ; 3) 18 ; 4) 15 ; 5) 12 ; 6) 10 ; 7) 9 ; 8) 8 ; 

9) 7 ;    10) 6 ; 11) 5 ; 12) 4 ; 13) 3 ; 14) 2 ; 15) 1

Deze punten worden dagelijks opgeteld en bepalen het 

puntenklassement. \ Ces points seront additionnés tous 

les jours et déterminent le classement aux points.

In geval van gelijkheid is het aantal gewonnen rit-

ten doorslaggevend en in tweede stelling, het aantal 

overwinningen in de bonisprints. Bij verdere gelijkheid 

bepaalt de plaats in het algemeen individueel klasse-

ment op tijd de plaats in het puntenklassement. \ En cas 

d’ex-aequo, le nombre des étapes gagnées est déterminant 

et ci-après le nombre de victoires dans les sprints bonif. En 

cas d’autre ex-aequo, la place au classement individuel 

général au temps déterminera la place dans le classement 

aux points.

De leider in dit klassement zal de blauwe trui dragen. \  

Le leader de ce classement portera le maillot bleu.

°Jongerenklassement GARAGE VERMEIRSCH \ Classe-
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ment régional GARAGE VERMEIRSCH

Het jongerenklassement is een individueel klassement 

op tijd waarvoor enkel renners geboren in 2003 in aan-

merking komen. \ Le classement des jeunes est un classe-

ment individuel au temps dont uniquement les coureurs nés 

en 2003 participent.

De leider in dit klassement zal de witte trui dragen. \ Le 

leader de ce classement portera le maillot blanc.

° Streekklassement CYCLING OOST-VLAANDEREN\ Clas-

sement des jeunes CYCLING OOST-VLAANDEREN

Het streekklassement is een individueel klassement op 

tijd waarvoor enkel volgende renners in aanmerking 

komen: Belgische renners die hun officiële woonplaats 

hebben in de provincie Oost-Vlaanderen en zo gere-

gistreerd staan bij Cycling Vlaanderen op datum van 11 

augustus 2022. \ Le classement régional est un classement 

individuel au temps dont uniquement les coureurs suivants 

participent ; coureurs belges qui ont leur domiciliation of-

ficielle dans la province de la Flandre Orientale et qui sont 

registrés comme ci chez Cycling Vlaanderen le 11 août 2022.

De leider in dit klassement zal de rode trui dragen. \ Le 

leader dans ce classement portera le maillot rouge.

° Rushesklassement GECALOR \ Classement des rushes GE-

CALOR

Tijdens elke rit in lijn worden er twee sprints betwist 

voor het rushesklassement, op het einde van de 4e en 

van de 8e ronde. Er worden aan de eerste 5 renners res-

pectievelijk 5 –4 – 3 – 2 - 1 punten toegekend. De op-

telling der behaalde punten bepaalt de stand van het 

rushesklassement. In geval van ex-aequo geldt het 

aantal overwinningen in deze sprints, in tweede in-

stantie het aantal tweede plaatsen, in derde instantie 

het aantal derde plaatsen. In geval van verdere gelijk-

heid telt het algemeen individueel klassement op tijd. \  

Lors de chaque étape en ligne il y aura deux sprints pour le 

classement des rushes, au fin du 4eme et du 8eme tour. Aux 5 
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premiers coureurs seront attribués respectivement 5 – 4 – 3 

– 2 – 1 points. La somme des points déterminera le classe-

ment des rushes. En cas d’ex-aequo le nombre de premières 

places dans ces sprints sera déterminant, ci-après le nom-

bre de deuxième places et ci-après le nombre des troisième 

places. En dernier lieu, le classement général individuel au 

temps séparera les coureurs.

De leider in dit klassement zal de oranje trui dragen.  

\ Le leader dans ce classement portera le maillot orange.

° Supersprintklassement Isorex \ Classement supersprint 

Isorex

Tijdens elke rit wordt er op het einde van de vijfde ron-

de een supersprint georganiseerd waarbij er voor de 

eerste 10 renners punten te verdienen zijn. De optelling 

der behaalde punten bepaalt de stand van het super-

sprintklassement. In geval van ex-aequo geldt het aan-

tal overwinningen in deze sprints, in tweede instantie 

het aantal tweede plaatsen, in derde instantie het aan-

tal derde plaatsen. In geval van verdere gelijkheid telt 

het algemeen individueel klassement op tijd. \ Lors de 

chaque étape il y aura un supersprint au fin du cinquième 

tour où sera attribué des points aux 10 premier coureurs. La 

somme des points déterminera le classement supersprint. 

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

sprints sera déterminant, ci-après le nombre de deuxième 

places et ci-après le nombre de troisième places. En dernier 

lieu, le classement général individuel au temps séparera les 

coureurs.

1) 20 ; 2) 17 ; 3) 15 ; 4) 13 ; 5) 11 ; 6) 9 ; 7) 7 ; 8) 5 ; 9) 3 ; 10)  1

De leider in dit klassement zal de gele trui dragen. \ Le 

leader dans ce classement portera le maillot jaune.

° Ploegenklassement BUYSSE BEERS \ Classement par 

équipes BUYSSE BEERS

Het dagploegenklassement zal worden berekend door 

de optelling van de 3 beste tijden gerealiseerd door elke 

ploeg. In geval van gelijkheid zal de som van de plaat-

sen van de renners met de 3 beste tijden per ploeg be-

palend zijn. In geval van verdere gelijkheid zal de plaats 

van hun beste renner in de rit bepalend zijn. \ Le classe-

ment par équipes du jour sera calculé par l’addition des 3 

meilleurs temps réalisés par chaque équipe. En cas d’ex-ae-

quo, la somme des places des coureurs avec les 3 meilleurs 

temps sera déterminante. En cas d’autre ex-aequo, la place 

du meilleur coureur classé à l’étape sera déterminante.

Het algemeen ploegenklassement wordt berekend 

door de optelling van de beste 3 tijden van elke ploeg 

in elke rit. In geval van gelijkheid zal het aantal eerste 

plaatsen in het dagploegenklassement bepalend zijn, 

bij verdere gelijkheid het aantal 2e plaatsen, enz. In 

laatste instantie bepaalt de best geklasseerde renner 

in het individueel klassement het onderscheid. \ Le clas-

sement par équipe général sera calculé par l’addition des 

meilleurs 3 temps de chaque équipe dans chaque étape. 

En cas d’ex-aequo, le nombre des premières places dans le 

classement par équipes du jour sera déterminant, suite le 

nombre de deuxième places, etc. Finalement le coureur le 

meilleur classé dans le classement individuel déterminera 

les places des équipes concernées.

Ploegen die minder dan 3 renners in wedstrijd hebben, 

komen niet meer in aanmerking voor het ploegenklas-

sement. \ Des équipes composées de moins de 3 coureurs 

en course seront excluses du classement par équipe.

° Prioriteit truien \ Priorité maillots 

De prioriteit van de leiderstruien is: 

1) Individueel klassement WILDIERS

2) Puntenklassement WOESTIJNE 42

3) Jongerenklassement GARAGE VERMEIRSCH

4) Streekklassement CYCLING OOST-VLAANDEREN

5) Rushesklassement GECALOR

6) Klassement supersprinten ISOREX

\La priorité des maillots de leader est:

\1)classement individuel WILDIERS

\2)classement aux points WOESTIJNE 42
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\3)classement des jeunes GARAGE VERMEIRSCH

\4)classement régional CYCLING OOST-VLAANDEREN

\5)classement des rush GECALOR

\6)classement supersprints ISOREX

10. Straffen \ Pénalités

Het straffenbarema van Belgian Cyling is van toepassing. 

\ Le barème des pénalités de Belgian Cycling est applicable. 

11. Prijzen \ Prix

Het totaalbedrag aan prijzengeld dat zal uitgekeerd wor-

den bedraagt € 6170 en is verdeeld als volgt: \ Le montant 

total des prix qui sera remboursé aux coureurs et équipes est de 

€ 6170 et est divisé comme suite:

Ritten (x 5) \ Étapes (€ 690 x 5):

1) 90 ; 2) 70 ; 3) 60 ; 4) 50 ; 5) 40 ; 6) 35 ; 7) 30 ; 8) 25 ; 9) 

20 ; 10) 20 ; 11) 17 ; 12) 17 ; 13) 17 ; 14) 15 ; 15) 15 ; 16) 15 ; 17) 

13 ; 18) 13 ; 19) 12 ; 20) 12 ; 21) 12 ; 22) 11 ; 23) 11 ; 24) 10 ; 25) 

10 ;  26) 10 ; 27) 10 ; 28) 10 ; 29) 10 ; 30) 10.

Individueel klassement op tijd \ Classement individuel au 

temps (€ 885):

1) 120 ; 2) 90 ; 3) 60 ; 4) 50 ; 5) 40 ; 6) 40 ; 7) 40 ; 8) 40 ; 

9) 40 ; 10) 40 ; 11) 30 ; 12) 30 ; 13) 30 ; 14) 30 ; 15) 30 ; 

16) 20 ; 17) 20 ; 18) 20 ; 19) 20 ; 20) 20 ; 21) 15 ; 22) 15 ; 

23) 15 ; 24) 15 ; 25) 15.  

Puntenklassement \ Classement aux points (€ 220):

1) 75 ; 2) 55 ; 3) 40 ; 4) 30 ; 5) 20

 

Jongerenklassement \ Classement des jeunes (€ 280):

1) 75 ; 2) 55 ; 3) 40 ; 4) 30 ; 5) 20 ; 6) 15 ; 7) 15 ; 8) 10 ;9) 10   

10 )10

Streekklassement \ Classement régional (€ 220):

1) 75 ; 2) 55 ; 3) 40 ; 4) 30 ; 5) 20.

Rushesklassement \ Classement des rush (€ 220):

1) 75 ; 2) 55 ; 3) 40 ; 4) 30 ; 5) 20.  

Klassement supersprinten \ Classement supersprints (€ 

220) :

1) 75 ; 2) 55 ; 3) 40 ; 4) 30 ; 5) 20. 

Ploegenklassement \ Classement par équipe (€ 675):

1) 140 ; 2) 110 ; 3) 90 ; 4) 70 ; 5) 50 ; 6) 40 ; 7) 30 ; 8) 20; 

9) 20 ; 10) 20 ; 11) 20 ; 12) 20 ; 13) 15 ; 14) 15 ; 15) 15.

12. Controleblad \ Feuille de controle (*)

Voor de start van elke rit in lijn moet elke renner, op straf-

fe van startweigering, het controleblad ondertekenen. Dit 

kan tot 15 minuten voor de officieuze start. \ Avant le départ 

de chaque étape en ligne, chaque coureur doit obligatoirement, 

sous peine de mise hors course, signer la feuille de contrôle. Ceci 

sera possible jusqu’à 15 minutes avant le départ officieux.

13. Afleiding \ Dérivation

Bij de aankomst van elke rit worden de volgwagens zon-

der kenteken ‘A’ afgeleid. Enkel in uitzonderlijke gevallen 

kan toelating verleend worden door de koersdirectie en/of 

de wedstrijdjury om de aankomstlijn toch te overschrijden. 

\ Lors de l’arrivée de chaque étape en ligne, les voitures suiveu-

ses non-portantes le signe ‘A’ seront dérivées. Uniquement dans 

des cas particuliers, l’autorisation de franchir la ligne d’arrivée 

peut être donné par le directeur de course et\ou par le président 

du jury.

Het is verboden voor renners om naar/over de aan-

komstlijn terug te keren in tegenovergestelde richting van 

de wedstrijd vooraleer de groene vlag de wedstrijd afsluit. 

\ Il est interdit aux coureurs de retourner à/franchir la ligne d’ar-
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rivée dans le sens inverse avant que le drapeau vert clôture la 

course.

14.  Anti-doping \ Anti-dôpage

Alle geldende anti-dopingreglementen van de Vlaamse 

Gemeenschap, Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling zijn 

van toepassing. Elke renner is zelf verantwoordelijk om 

zich er van te vergewissen of hij al dan niet is opgeroepen 

voor een controle. \ Tout règlement anti-dopage de la Com-

munauté Flamande, Cycling Vlaanderen et Belgian Cycling est 

applicable. Chaque coureur est responsable lui-même de s’in-

former s’il est désigné pour un contrôle anti-dopage.

15. Huldiging \ Cérémonie (*)

Na afloop van elke rit zullen volgende renners zich moe-

ten aanbieden aan het huldigingspodium, binnen de 5 mi-

nuten na hun aankomst. \ Après l’arrivée de chaque étape, les 

coureurs suivants doivent se présenter au podium de la cérémo-

nie protocolaire dans les 5 minutes après leur arrivée.

- de eerste 3 renners van de rit \ les 3 premiers coureurs de 

l’étape

- de leider in het algemeen individueel klassement op tijd 

na de rit (de eerste 3 in dit klassement na de finalerit) \ 

le leader du classement individuel général au temps après 

l’étape (les 3 premiers dans ce classement après l’étape fi-

nale)

- de leider in het puntenklassement na de rit \ le leader du 

classement aux points après l’étape

- de leider in het jongerenklassement na de rit \ le leader 

du classement des jeunes après l’étape

- de leider in het streekklassement na de rit \ le leader du 

classement régional après l’étape

- de leider in het rushesklassement na de rit \ le leader du 

classement des rush après l’étape

- de leider in het klassement supersprints na de rit \ le 

leader du classement supersprints après l’étape

De gehuldigde renners dienen na afloop van de huldi-

gingsplechtigheid 15 minuten beschikbaar te zijn voor de 

aanwezige pers. \ Les coureurs présents à la cérémonie sont 

demandé d’être disponible pour la presse jusqu’à 15 minutes 

après la cérémonie.

De ploeg die aan de leiding staat in het ploegenklasse-

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

digd, nadat deze renners het controleblad hebben gete-

kend.\ L’équipe en tête du classement par équipe sera honorée 

avant le départ de l’étape suivante, après que les coureurs ont 

signé la feuille de contrôle.

16. Milieu \ Environnement

Het is voor alle deelnemers en volgers van de WILDIERS 

TOUR U23 streng verboden om afval op of naast de weg te 

gooien. Voor en na elke bevoorradingszone is er een ‘op-

vangzone’ voorzien. Van alle renners eisen we geen drink-

bussen of afval weg te gooien in de vrije natuur of op de 

weg. \ Il est interdit à tout suiveur du WILDIERS TOUR U23 de 

jeter des déchets sur ou à côté de la route. Avant et après cha-

que zone de ravitaillement, une zone de collection sera prévue. 

Nous exigeons de chaque coureur de pas jeter des bidons ou des 

déchets dans la nature ou sur la route.

(*) Afhankelijk van eventueel geldende COVID-maatre-

gelen kan deze bepaling wijzigen. \ En fonction de mésures 

COVID eventuellement en vigueur, cette disposition peut chan-

ger. 
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““DDEE  MMOOOOIISSTTEE  WWIIEELLEERRWWEEDDSSTTRRIIJJDD  VVAANN  EEUURROOPPAA,,  MMAAAARR  OOOOKK  ’’SS  WWEERREELLDDSS  
MMEEEESSTT  BBEEKKEENNDDEE  WWEEDDSSTTRRIIJJDD,,  IISS  ““LLEE  TTOOUURR  DDEE  FFRRAANNCCEE””..  EENN  WWIIJJ  
VVLLAAMMIINNGGEENN  MMOOGGEENN  FFIIEERR  ZZIIJJNN  DDAATT  DDEE  LLAANNGGSSTTEE  EENN  TTEEVVEENNSS  
MMOOEEIILLIIJJKKSSTTEE  TTOOUURR  UUIITT  DDEE  GGEESSCCHHIIEEDDEENNIISS  IISS  GGEEWWOONNNNEENN  DDOOOORR  EEEENN  MMAANN  
MMEETT  KKAARRAAKKTTEERR  ,,  EEEENN  EECCHHTTEE  FFLLAANNDDRRIIËËNN::  LLUUCCIIEENN  BBUUYYSSSSEE..””  

Op 6 juli 1926 zijn de renners om twee uur ’s nachts vertrokken in Bayonne voor een rit over 326 
km die hen naar Luchon zal brengen. Onderweg vier gevreesde cols: Aubisque, Tourmalet, 
Aspin en Peyresourde. Algauw begint het te regenen dat de renners geen hand voor ogen meer 
zien. Tot op het bot doorweekt gaan de moedige renners een ongenadige strijd tegen de 
oersterke natuur aan. 
Na een meedogenloze etappe bereikt Lucien Buysse als eerste de finish. Het is dan na zevenen, 
zijn tocht heeft meer dan 17 uur geduurd. Binnen het uur na zijn aankomst bereiken slechts 
vijf renners de aankomst, nadien nog een groepje van 10 renners om half elf, in volslagen 
duisternis. De rest van de deelnemers is hopeloos verdwaald in de bergen en schuilen in 
grotten. De organisatie last de volgende dag een extra rustdag in en gaat met alle beschikbare 
auto’s op zoek naar de vermisten. Niemand bereikt nog Luchon per fiets. 
Dit was de moeilijkste etappe uit de Tourgeschiedenis van ook de langste editie ooit: 17 ritten 
van gemiddeld 338 km voor een totaal van 5745 km. Nooit zou de Tour nog zo zwaar worden 
gemaakt, maar onze Flandriën, karakterman Lucien Buysse, heeft hier wel gezegevierd! 
Wie vandaag in zijn voetsporen treedt, treft zijn borstbeeld aan op de flanken van de Col 
d’Aubisque, daar neergezet door trotse dorpsgenoten uit zijn geboortedorp Wontergem. Daar 
staat aan de kerk een prachtig bronzen standbeeld, verderop is een straat naar hem genoemd. 
Als eerbetoon trotseren een groep wielertoeristen uit Wontergem -de Luciennekes- de bergen 
waarmee Lucien het gevecht met de natuur aanging. Twee vrienden uit zijn geboortedorp  -
Lieven Tack en Dirk Vermeirsch- hebben het “Buysse Bierke” op de markt gebracht: “HET 
VLOEIBARE GOUD VAN DE RONDE”, in drie variëteiten. Het is een bier met karakter, 
gebrouwen voor een man met karakter! 
““GGEEZZOONNDDHHEEIIDD,,  OOPP  LLUUCCIIEENN!!””  



Artikel 1: Erkenning 

De KBWB erkent Sportspress.be, de Belgische Beroeps-

bond van Sportjournalisten, als enig orgaan dat in België 

de sportjournalisten en de sportfotografen vertegenwoor-

digt. 

Artikel 2: Geldigheid van perskaarten

Persaccreditaties voor belangrijke wielerorganisaties 

worden alleen toegekend aan journalisten en fotografen in 

het bezit van een internationale perskaart van de AIPS (As-

sociation Internationale de la Presse Sportive - uitsluitend 

aan te vragen via Sportspress.be, zoniet ongeldig) en AIJC 

(Association Internationale des Journalistes du Cyclisme) 

of van een officiële nationale sportperskaart, in België uit-

gereikt door Sportspress.be. 

Alle andere kaarten komen dus niet in aanmerking voor 

de toekenning van persaccreditaties voor deze wedstrijd.

FOTOGRAFEN - PHOTOGRAPHES

RVOV vzw heeft beslist zich aan te sluiten bij de stelling-

name van Belgian Cycling met betrekking op de aanwezig-

heid van persmensen op hun organisaties (zie uittreksel 

van bedoeld protocol hieronder).

De persverantwoordelijke voor de WILDIERS (E)BIKE-

CENTER TOUR U23 2022 is de heer Alain Sennesael (0486 

68 97 39 – alain.sennesael@telenet.be)

Tussen de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) 

en de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten 

(Sportspress.be) werd volgend protocol goedgekeurd voor 

de perswerking bij belangrijke wielerorganisaties:
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RIT 1 - NEVELE

SINT-VINCENTIUS (! ingang Meulenstraat)

Schutterijstraat 34 - 9800 Deinze

tel. alg.: 09 387 71 11 – spoed: 09 387 70 01

AZ MARIA MIDDELARES 

Buitenring-Sint-Denijs 30 - 9000 Gent

tel.alg.: 09 246 46 46- spoed: 09 246 98 20

RIT 2 - MASSEMEN

ASZ CAMPUS AALST 

Merestraat 20 – 9300 Aalst

tel.alg.: 053 76 41 11 – spoed: 053 76 40 06

UZ GENT 

C. Heymanslaan 10 - 9000 Gent

tel.alg.: 09 332 21 11 – 09 332 91 11 

spoed: 09 332 50 24

RIT 3 - HAASDONK

VITAZ (! ingang Hospitaalstraat 17)

Moerlandstraat 1 - 9100 Sint-Niklaas

tel.alg.: 03 760 60 60 – spoed 03 760 60 00

GZA – CAMPUS SINT-VINCENTIUS 

Sint-Vincentiusstraat 20 – 2018 Antwerpen

tel.alg.: 03 285 20 00

RIT 4 - POLLARE 

ASZ CAMPUS GERAARDSBERGEN 

Gasthuisstraat 4 9500 Geraardsbergen 

tel.alg.: 054 43 21 11

ASZ CAMPUS AALST 

Merestraat 80 - 9300 Aalst

tel.alg.: 053 76 41 11 – spoed: 053 76 40 06

RIT 5 - MERELBEKE

UZ GENT 

C. Heymanslaan 10 - 9000 Gent

tel.alg.: 09 332 21 11 – 09 332 91 11 

spoed: 09 332 50 24

AZ MARIA MIDDELARES 

Buitenring-Sint-Denijs 30 - 9000 Gent

tel.alg.: 09 246 46 46 – spoed: 09 246 98 20
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WILDIERS (e)BIKECENTER TOUR U23

ORGA + COLLEGE
RONDE VAN OOST-VLAANDEREN 2022

ORGANISATIE RONDE VAN OOST-VLAANDEREN vzw

Slachthuisstraat 12 -0101

9800 Deinze

andre.maerschalck@telenet.be

marianne.de.kezel1@telenet.be

ondernemingsnr. 0521716775

IBAN BE54 7370 3881 5197

Voorzitter \ Président:

André Maerschalck (0479 31 94 89)

Secretaris \ Secrétaire:

Marianne De Kezel (0476 64 00 27)

Penningmeester \ Trésorier:

Hedwige Maerschalck

Verantwoordelijke ploegen \ Responsable équipes:

Urbain Vandenabeele

Verantwoordelijke veiligheid \ Responsable sécurité:

Fredy Tanghe

Technische adjuncten \ Adjoints technique

Herwig Rasschaert

Sam Stroobandt 

Marnix Taghon 

Verantwoordelijke catering \ Responsable catering:

Cecile Cornelis

Anny Meire  

Verantwoordelijke pers \ Responsable presse:

Alain Sennesael

Fotograaf \ Photographe:

Alain Sennesael

SAMENSTELLING JURY \ COMPOSITION JURY 

Voorzitter \ President:

Krist Brulez

Aankomstrechter \ Juge d’arrivée:

Stefaan Remue

Commissarissen \ Commissaires:

Guy De Vos  

Johan Gussé

Rudi Segers             

Commissaris moto \ Commissaire moto:

Sandra Van Bogaert

Tijdwaarnemer \ Chronomètreur:

David Delva  

Piloot \ Pilote:

Benny Smet                                                                 

Telecom Belgian Cycling \ Télécom Belgian Cycling:

Herwig Rasschaert

Foto finish \ Photo finish:

Freddy Donie

Uitslagen + transponders \ Résultats + transpondeurs:

Yves Klinckaert

Speaker Radio Tour \ Speaker Radio Tour:

Jan Weymeersch 

Technisch afgevaardigde \ Délégué technique:

Jan Weymeersch    



WELKOM IN ONZE NIEUWE WINKEL

DRONGEN
Méér dan 2500 fi etsen op voorraad
26 merken onder één dak
Gratis testrit van elk model
Spring binnen en maak kennis met de mobiliteit 
van de toekomst. Wil je graag die tweede wagen 
vervangen door een e-bike?  Wij nemen je wagen over! 
Vraag ernaar in de winkel. 

Kom langs of vraag online je testrit aan!
testrit@fi etsenwildiers.be

WWW.FIETSENWILDIERS.BE
WILDIERS (e)BIKECENTER Baarledorpstraat 31, Drongen


