
 

KVC Ichtegem-Sportief organiseert  

92ste Grote Prijs Jules Van Hevel 

 

Ichtegem – woensdag 3 oktober 2018 

Om 14u.30 

Interclub voor Beloften en Elite zonder contract 

1.12 IC2  



Categorie  
Maximum 25 clubs met maximum7 renners en minimum 5 renners (mixed ploegen 
toegelaten).  

• Belgische clubs 
• Max 3 buitenlandse clubs (inbegrepen  aangrenzende clubs) zonder renners 

van UCI-ploegen 
• Mixed ploegen: Elke club is met minstens 2 renners vertegenwoordigd            

(zonder renners van UCI-ploegen) 
• Belgische samengestelde ploegen van club-en individuele renners 
• Belgische provinciale, regionale, nationale selecties (zonder renners van UCI-

ploegen) 
• Geen buitenlandse regionale, nationale selecties  

 

Afstand 
14 ronden van 9,2 km of een totaal van 128,8 km 

Prijzen 
Individueel : 810 euro/30 prijzen te verdelen als volgt  

1: €100 11: €20 21: €12 
2: €85 12: €20 22: €12 
3: €75 13: €20 23: €12 
4: €65 14: €17 24: €11 
5: €55 15: €17 25: €11 
6: €40 16: €15 26: €10 
7: €35 17: €15 27: €10 
8: €30 18: €15 28: €10 
9: €25 19: €14 29: €10 
10: €25 20: €14 30: €10 

Clubprijzen 380 € volgens barema Belgian Cycling 
 
Commissarissen 
GUSSE Johan Voorzitter/Président 
JOOREN JEMPI Aankomstrechter/ Juge D’Arri 
VANROBAEYS ERIC Com.2 
TALLOEN Dirk Com.3 
 Com.4 
GRYSON DIRK Com. Moto 1 
GODEFRIDIS Leon Piloot moto 
VAN STEEN FREDDY Com. Uitslag/ Résultat 
WEST-VLAANDEREN Fotofinish 
VERHASSELT Gino Telecom Team Jurywagen 
DEBLAERE WIM Speaker Radio Tour 



?  Technisch Afgevaardigde 

Inschrijving met de uitdeling van de rugnummers en kaderplaatjes 
11u.00-12u.00 in de Extratime cafetaria sporthal Keibergstraat 32 te Ichtegem. De 
rugnummers moeten rechts gehangen worden.  
 

Briefing en lottrekking 
De briefing met daaraan gekoppeld de trekking van de volgnummers van de wagens 
gaat door om 12u.30 in de Extratime cafetaria sporthal Keibergstraat 32 
Ichtegem.  
 
Tekenen controleblad 
Het tekenen van het controleblad gebeurt per ploeg vanaf 13u tot 14u.15 in de 
Extratime cafetaria sporthal Keibergstraat 32 Ichtegem.  
 
Start 
De renners verzamelen op de parking voor de sporthal Keibergstraat 32 Ichtegem 
om 14u.15.  
Hier wordt om 14u.25 de officieuze start gegeven. De officiële start is voorzien 
voorbij de aankomstlijn ter hoogte van de Ringlaan.  

Afhalen radiozenders  
Vanaf 12u.30 op de parking voor de sporthal. De wedstrijdinformatie wordt 
uitgezonden op de frequentie Radio Tour 1 MHz 160,10625. 

Neutrale wagens 
Er zijn twee neutrale materiaalwagens voorzien.  

Bevoorrading 
De wedstrijdcommissarissen delen mee vanaf welke ronde er kan gestart worden 
met de bevoorrading. Dit zal gebeuren tijdens de briefing. De bevoorradingszone is 
voorzien langs de Arthur Coussenstraat en zal aangeduid worden met de borden 
start bevoorrading en stop bevoorrading.  

Milieu 
De wegwerpzone is voorzien langs de Arthur Coussenstraat en zal aangeduid 
worden met de borden start waste zone en stop waste zone.  

Afleiding volgwagens 
Volgers zonder letter A worden in de laatste ronde afgeleid voor de aankomst in de 
Keibergstraat. Op de parking voor de sporthal zal plaats voorzien zijn om alle 
volgwagens te parkeren.  



Kleedkamers 
Er zijn kleedkamers en douches voorzien in de sporthal, Keibergstraat 32 

Medische controle 
Eventuele medische controle zal doorgaan in de sporthal. 

Huldiging renners 
De huldiging van de renners vindt plaats in de aankomstzone.  

Prijsuitdeling 
 

Contactgegevens 
KVC Ichtegem-Sportief 
Voorzitter Rik Goethals 
rikgoethals@hotmail.com 
Tel: 0484/ 98 88 62 

Joost Boucquez 
Engelstraat 8 
8480 Ichtegem 
joost.boucquez@telenet.be 
Tel: 0499/ 28 57 32 

Karen Sanders 
Tel: 0498 04 90 27 
karen.sanders@student.vives.be 

Koersdirectie 
Peter Brackez 
Engelstraat 105a – 8480 Ichtegem 
Tel : 0478/ 77 64 76 
peter.brackez@skynet.be 

Reglementering 
De wedstrijd wordt betwist volgens de reglementen van de K.B.W.B.  

Straffen 
Het straffenbarema van de K.B.W.B is het enige toepasbare barema. 

Antidoping 
De lokale antidopingwetgeving is van kracht tijdens de wedstrijd. 
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ZiekenhuizenSint-RembertziekenhuisRembertlaan 21, Torhout, 050 23  

Hoogteprofiel 
 

14 x 9,2 = 
128,8 km 
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