
ORGANISATIE VAN VWV-WIELERWEDSTRIJDEN IN 2023 
 
WAT BIEDT DE VWV AAN DE INRICHTER EN TEGEN WELKE PRIJS ?  

 
KOSTPRIJS: 
De totale kostprijs voor de inrichter aan de VWV bedraagt €450 (+ ev. extra 
prijzengeld). 
Hierin zijn inbegrepen: de organisatieverzekering, het prijzengeld, de publiciteit door 
VWV (website en Facebook), de verplaatsing en aanwezigheid VWV-
wedstrijdafgevaardigden, de geluidsinstallatie met speaker, de fotofinish, alsook het 
eventuele gebruik van het materiaal voor de seingevers (armbanden en seinbordjes) 
en voor de volgwagens (gevarendriehoeken en rode en groene vlaggen). 
 
Een bijkomende wedstrijd (bv. dorpelingen, wielertoeristen, retro’s e.d.) kost €60 
extra, indien op dezelfde dag verreden als de VWV-wedstrijden. Een aparte wedstrijd 
van dorpelingen, wielertoeristen, …  op een andere dag dan de VWV-wedstrijd 
bedraagt €250. De inrichter moet zelf voor prijzengeld of natura prijzen zorgen voor 
de bijkomende wedstrijd(en). 
 
Een voorschot van €150 dient te worden betaald binnen de 15 dagen na de opname 
op de kalender. Het saldo van €300 (+ ev. extra-prijzengeld / bijkomende wedstrijd) 
dient te worden betaald minstens 1 maand voor de wedstrijddatum. Met andere 
woorden: het totaalbedrag moet 1 maand voor de wedstrijd betaald zijn. 
Beide betalingen dienen te gebeuren op de VWV-rekening BE02 7360 6006 0040, 
telkens met vermelding van wedstrijddatum en plaats. 
 
Er wordt door de VWV aan de inrichter indien deze aan de voorwaarden voldoet wat 
de betalingen betreft en ontvangst van de VWV-afgevaardigden, per deelnemende 
renner €1 terug betaald na de wedstrijd tegen ontvangst bewijs. 
 
CATEGORIEËN 
Er zijn 4 rennerscategorieën, ingedeeld volgens leeftijd: 
Cat.A = liefhebbers = 18 - 39 jaar 
Cat.C = 40 - 49 jaar 
Cat.D = 50 - 57 jaar 
Cat.E = 58 jaar en ouder 
 
AFSTANDEN 
Op een veilige omloop van liefst minimum 4 km bedragen de afstanden bij voorkeur 
70 tot 80 km voor categorie C/D/E en 90 tot 100 km voor categorie liefhebbers. 
Voor avondwedstrijden resp. 50 tot 60 km voor C/D/E en 70 tot 75 km voor 
liefhebbers. 
 
WEDSTRIJDEN 
De absolute voorkeur gaat uit naar 2 VWV-wedstrijden: eerst C+ D+E  en nadien 
liefhebbers. 
Bijkomende wedstrijden kunnen voorafgaand of na de VWV-wedstrijden 
georganiseerd worden. 
 



STARTUREN 
De starturen bij 2 wedstrijden zijn bij voorkeur: 
13.30u (C/D/E), en 15.30u (Liefhebbers) in februari/maart/september/oktober. 
14u (C/D/E) en 16u (Liefhebbers) in april - augustus (resp. 17.30u en 19.15u voor 
avondwedstrijden). 
 
PRIJZENBEDRAGEN 
Alhoewel de inrichter slechts €450 betaalt aan de VWV, zorgt de VWV voor 
minstens 610€ aan prijzen: cat. liefhebbers = 15 prijzen = €160  
                                           cat.C = 15 prijzen = €160 
                                           cat.D = 15 prijzen = €160  
                                           cat.E = 10 prijzen = €130 
 
ANNULATIEVOORWAARDEN 
Gelieve bij annulatie van een wielerwedstrijd dit tijdig te laten weten aan de VWV. Dit 
wil zeggen een maand voor aanvang van de wedstrijd als je het voorschot van de 
wedstrijd nog wil terugvorderen. Indien je binnen een maand voor de wedstrijd 
annuleert, of helemaal niet annuleert, zal je als inrichter het voorschotbedrag niet 
terugkrijgen.  
 
TOT SLOT 
Indien uw inrichting met datum nog niet in de VWV- kalender werd opgenomen, 
gelieve dringend contact op te nemen met het VWV- Secretariaat, Leuvensebaan 
210 – 2580 Putte . Tel.: 015/23 41 53 of 0476/07 31 78 of e-mail: 
info@vlaamsewielrijdersvereniging.be  

mailto:info@vlaamsewielrijdersvereniging.be


WAAR DIENT DE INRICHTER ZELF VOOR TE ZORGEN ? 

 
AANVRAAG WEDSTRIJD 
De officiële aanvraag aan het gemeentebestuur dient door de inrichter minstens 3 
maand voor aanvang van de wedstrijd ingediend te worden bij de gemeente, 
vergezeld van het verzekeringsattest en de volgbewijzen. Wanneer het voorschot is 
betaald aan de VWV stuurt het VWV-secretariaat  het verzekeringsattest door, alsook 
de volgbewijzen.  
 
SEINGEVERS 
De politie bepaalt het aantal en de plaats van opstelling. Elke seingever moet 
minstens 18 jaar oud zijn en moet een linkerarmband en een seinbordje dragen. 
Vanaf de passage van de pilootwagen met rode vlag tot na het voorbijrijden van de 
volgwagen met groene vlag dient elke seingever alle verkeer in dwarsrichting alsook 
alle eventuele tegenliggend verkeer tegen te houden. 
 
AANVRAAG HULPDIENSTEN 
Een hulpdienst met ziekenwagen moet door de inrichter aangevraagd worden bij een 
desbetreffende dienst (Vlaams Kruis, Rode Kruis of andere). De ziekenwagen moet 
de wedstrijden volgen met ofwel een dokter ofwel een brevethouder van 
ziekenhuisassistent of EHBO. De ziekenwagen moet ook een draagberrie mee 
hebben alsook een hulpdoos nr.1. Voor criteriumwedstrijden op een gesloten omloop 
volstaat een vaste hulppost (met dokter of brevethouder + draagberrie + hulpdoos 
nr.1). 
Let wel: elke hulpdienst werkt op een andere manier. Sommige mogen afvoeren naar 
het ziekenhuis, anderen dan weer niet. Kijk zelf naar wat je belangrijk acht voor jouw 
wedstrijd. 
 
AFSLUITING AANKOMSTLIJN 
Afsluiting aan de aankomstlijn van minstens 200m lang, waarvan 150m voor en 50m 
achter de aankomstlijn. De aankomststrook moet minstens 3 meter breed zijn en 
moet een rechte lijn of een overzichtelijke bocht hebben van minstens 200m, 
waarvan 150m voor en 50m na de aankomstlijn.  
 
 
 
VOLGWAGENS 

- één pilootwagen vooraan met wedstrijdbord, gevaardriehoek en  rode vlag 
(min.300m en max.1.000m voor de eerste renner) 

- één volgwagen achteraan met groene vlag 
- één volgwagen voor  de VWV -wedstrijdafgevaardigde(n) 
- bij keuze bevoorrading seingevers dient deze wagen ook voorzien te worden 

van volgbewijs! 
 
PRIJZEN 

- bloemtuilen/trofeeën/of dergelijke voor de 4 winnaars (één in elke categorie) = 
verplicht 

- eventueel iets voor de tweede en derde = niet verplicht. 
 
 



VOORZIENING INSCHRIJVING / MICROWAGEN / VWV-AFGEVAARDIGDEN 
 
Een degelijk lokaal voor inschrijving, opmaak uitslagen en uitbetaling. Bij voorkeur 
afgezonderd en met  een stopcontact 220V. 
 
Een stopcontact 220V aan de aankomstlijn of mogelijkheid om aan te sluiten in de 
onmiddellijke omgeving van de micro wagen. 
 
Minstens 2 broodjes en 2 drankjes voor 7 VWV-medewerkers. 
 
 
ANTIDOPING 
Een afgezonderd lokaal voor eventuele dopingcontrole met toiletvoorziening moet 
verplicht voorzien zijn, alsook voldoende watervoorziening (plat / bruis) in afgesloten 
flessen!  
 
 
VERWITTIGING BUREN 
Ook niet te vergeten: Verwittig alle omwonenden met een briefje omtrent de 
wedstrijden en verzoek hun de rijbaan volledig vrij te houden van geparkeerde 
wagens. Sommige gemeenten geven hiervoor een brief met politiezegel die zelf te 
kopiëren is. Gelieve hiervoor te informeren bij je gemeente. Dit is overal anders!  
 
 
RONDEVERKENNING VOORAF & DAG VAN WEDSTRIJD ZELF 
Verken tijdig zelf de omloop en let op eventuele hindernissen (gootjes, …) en putten. 
Geef dit tijdig door aan de gemeente voor eventuele herstellingen/aanpassingen.  
 
Verkenning ronde de dag zelf: losliggende steentjes/aangereden dieren wegvegen, 
hooibalen plaatsen indien gewenst, …  
 
BIJKOMENDE EVENEMENTENPOLIS 
Niet verplicht, maar wel praktisch om te weten is dat je nog een kleine verzekering 
kan aanvragen als zijnde ‘evenementenpolis’. Deze dekt bv. schade toegebracht 
door omgewaaide tent, … Dit zit niet inbegrepen bij de VWV-verzekering. Meer 
informatie hierover bij je eigen verzekeringskantoor.  
 
EXTRA 
Renners met een VWV-vergunning die een nieuwe wedstrijdorganisatie kunnen 
aanbrengen, krijgen €25 terugbetaald op de dag van de wedstrijd die ze hebben 
aangebracht !!! 
 


