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REGLEMENT 
 

ART. 1. Organisatie 
 

Trofee Luk Van Biesen – Grote prijs Luc Rottiers wordt georganiseerd volgens de    reglementen van 
de KBWB door KSC Sprint. De wedstrijd wordt gereden op zondag 23 juli 2017 en telt mee voor de 
Beker van België    

            Koersdirecteur is Louis Vogels, ( 0486/302775 )Erpsestraat,34, 3070 Kortenberg 
 

ART. 2. Deelnemers 
 

In totaal mogen maximum 25 clubploegen van maximum 7 en minimum 5 renners aan een wedstrijd 
in lijn deelnemen, hetzij maximum 175 renners. Onder ploegen wordt verstaan: clubs die 
weerhouden zijn om deel te nemen aan de Lotto-Beker van België en wild cardploegen cf. art. 2.3. 
Bij het afhalen van de rugnummers zal de ploegleider 50 euro betalen. Bij het binnenleveren van 
rugnummers/kaderplaatjes ontvangt hij 15 euro terug.  

ART. 3. Permanence 
 

De permanence (inschrijving en accreditatie) alsook de uitreiking van de rugnummers aan de 
verantwoordelijke van de ploegen wordt voorzien op 28 Mei 2017 vanaf 10.45 uur tot 11:45 uur in 
het CC De Lijsterbes (Lijsterbessenbomenlaan 6 te Kraainem). 
De vergadering van de ploegleiders, georganiseerd volgens artikel 1.2.087 van het reglement KBWB, 
in aanwezigheid van het college van commissarissen, vindt plaats in het CC de lijsterbes op 23 juli 
2017. 

 
ART.  4. De wedstrijd 

 
Beker van België Trofee Luk Van Biesen – Grote prijs Luc Rottiers is een nationale interclub klasse: 
1.12 IC2  en wordt gereden over een afstand van 147,4 km. 
Start op de Lijsterbessenbomenlaan 6 ter hoogte van CC de Lijsterbes, 11 lokale ronden van 13.4  km 
met aankomst op de Lijsterbessenbomenlaan ter hoogte van GBS Kraainem. 

 
ART. 5. Tekenen startblad 

 
Voor de start zullen alle renners het startblad tekenen op een podium, geplaatst in de startzone 
Lijsterbessenbomenlaan tussen 13 uur en 13:45.  De wedstrijd zal starten omstreeks 14u. 

 

ART. 6. Klassementen 

a. Beker van België 
In overeenstemming met artikel 2.6.016 van het reglement KBWB, wordt de ploegenklassering 
opgemaakt  door optelling van de beste drie individuele tijden per ploeg  
In geval van gelijkheid wordt het reglement van KBWB toegepast om de klassering te bepalen. 
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ART. 7. Prijzen 
 
Voor de renners wordt € 690,- prijzengeld voorzien.Het prijzengeld wordt verdeeld als volgt: 

• € 690,- volgens barema van de KBWB 

• € 200 clubprijzen (1e-100 euro, 2e – 60 euro en 3e- 40 euro) 
 
De prijzen worden uitbetaald in het CC De lijsterbes na de wedstrijd. 

 

ART. 8.  Huldiging der laureaten 
 
Voor elk van de uitslagen zoals vermeld in art. 7 zullen de drie eerste renners deelnemen aan de 
huldiging op het officiële huldigingspodium na het overschrijden van de aankomstlijn.   
 

ART. 9.  Volgorde der ploegen in de wedstrijdkaravaan 
 

De volgorde van de ploegleidersauto’s in de wedstrijd wordt bepaald tijdens de vergadering met de 
commissarissen op 23 juli 2017. De ploegleiders ontvangen hun volgnummer tijdens deze 
vergadering.  De ploegleiders zullen dit volgnummer duidelijk aanbrengen op de achterzijde van hun 
auto, waarmee de wedstrijd wordt gevolgd. 
De ploegleidersauto’s nemen tijdens de wedstrijd plaats op de rechterstrook van de weg. Alleen 
door oproep of door aanvraag bij de commissarissen mogen zij hun plaats verlaten en zich ter 
hoogte van het peloton begeven. 

 

ART. 10.   Neutrale auto’s 
 

De organisatie stelt minstens twee neutrale materiaalauto’s/-moto’s, voorzien van het nodige 
materiaal, ter beschikking voor de depannage van alle renners.   
 

ART. 11. Antidopingcontrole 
 

Het antidopingreglement van de KBWB/WBV wordt integraal toegepast. Bovendien wordt de 
antidopingwet van de Vlaamse Gemeenschap toegepast conform de geldende Belgische en Vlaamse 
wetgeving. 
De antidopingcontrole wordt voorzien in de kleedkamers van de voetbal in Wezembeek-Oppem, 
Sportpleinlaan. 
 

ART. 12. Medische service 
 

Een medische dienst staat tijdens de wedstrijd ten dienste van de renners en de volgers.  Het 
medisch team bestaat uit 2 Ambulance die volgen in de wedstrijd.  
Eventuele gekwetsten zullen overgebracht worden naar het UCL Ziekenhuis, Brussel.  
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ART. 13.  Inbreuken 
 
De inbreuken zullen door de commissarissen bestraft worden volgens het reglement en barema van 
de KBWB/WBV. 
 

ART. 14.  Volgers 
 

De ploegleiders zijn verantwoordelijk indien andere personen dan teamleden in hun auto hebben 
plaatsgenomen. 
Elke auto dient voorzien te zijn van de officiële volgbewijzen afgeleverd door de organisatoren.  Een 
auto niet uitgerust met de juiste volgersdocumenten is niet toegelaten in de wedstrijdkaravaan. 
Alleen de auto’s met een speciaal kenteken mogen bij het einde van de rit de aankomstlijn 
overschrijden. 
Per wielerploeg wordt één volgauto toegestaan. 

ART. 15.  Volgauto’s – Veiligheid 
 

Elke chauffeur van de volgauto is gehouden de wegcode te eerbiedigen.  De hele caravaan zal 
begeleid worden door politie  en burgermotards, die zullen instaan voor de veiligheid gedurende de 
wedstrijd. Zij zullen de hindernissen aanduiden met behulp van de gele vlag. Dit gevaarsteken geldt 
zowel voor de renners als voor de volgers.  Rijden in dubbele file is verboden. 
Aan de volgers wordt gevraagd steeds voorrang te verlenen aan de ploegleiders en de officiële 
volgauto’s van jury en organisatie. Daarbij wordt ook aan de motorrijders gevraagd speciaal te letten 
op de veiligheid van de renners en het normale koersverloop niet te storen. 
 
Alle voertuigen in de wedstrijd moeten daarbij beschikken over een officieel volgbewijs en een 
radio-ontvanger, teneinde de richtlijnen en informatie van de koersdirectie, de voorzitter van de jury 
en van de KBWB/UCI-commissaris te kunnen ontvangen. 
 
Deze officiële volgbewijzen worden uitgereikt op het officieel wedstrijdsecretariaat en omvatten een 
volgbewijs van de KBWB en een zelfklever van de organisatie. 
 

ART. 16 
 
Dit reglement kan enkel en alleen gewijzigd worden door het college van commissarissen op voorstel 
van en in overleg met de organisatoren. 
 
Door deelneming aan de Beker van België Trofee Luk Van Biesen – Grote prijs Toyata garage 
Montana erkennen renners, ploegleiders en alle volgers dat zij kennis genomen hebben van dit 
reglement en het in zijn geheel aanvaarden. 
 
Alle technische gevallen niet voorzien in dit reglement, zullen door het college van commissarissen in 
overleg met de organisatoren beslecht worden.  Alle overige gevallen zullen door de organisatoren 
worden beslecht. 
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TECHNISCHE GEGEVENS/ Fiche technique 

 

 

Organisatie 

Organisation 

 

 

 

 

 

KSC Sprint Wezembeek-Oppem; www.ksc-sprint.wo.be 

 

Koersdirecteur; Vogels Louis; 0486/302775 

                            Erpsestraat,34, 3070 Kortenberg 

 

Inschrijvingen / inscription 

Prijsuitreiking/ remise des prix 

 

CC De Lijsterbes 

Lijsterbessenbomenlaan 6  

Kleedkamers/ vestiaires 

Medische controle 
Sportcentrum 

Start en aankomst / Départ - Arrivé 

Start/depart; Lijsterbessenbomenlaan ( ter hoogte van het 

cultureel centrum) 

Aankomst/arriveé Lijsterbessenbomenlaan ( ter hoogte van 

GBS Kraainem) 

Afhalen rugnummers / Dossards 

 

Tussen/de 10u45 en/à 11u45 

 

 Wedstrijd briefing ploegleiders 

 Réunion directeurs sportifs 

Om/à 12.00 u  Cultureel Centrum De Lijsterbes 

Lijsterbessenbomenlaan 6  

Wedstrijd/ Course 

 

Start/depart 14.00 u 

11 x 13,4 km 

 College van commissarissen 

 College des commissaires 

Voorzitter/président: Weymeersch Jan 

Aankomstrechter/ Juge d’arrivé: Hoylaerts Remi 

Com 2: Demunter Patrick 

Com 3 ; Streulens Pascal 

Com 4;  Kaesemans Sven 

Commissaris moto ; De Schrijver Gregory 

Commissaris uitslag / résultat  Vanhoute Sabine 

Reportage team ; Speaker radio tour ; Vanlint André 

Telecom team radio ; Campo Glenn 

Fotofinish : Vogeler Jan 

Telecom : 160.10625 

Parking WBV 

 

Parking renners en ploegleiders 

Parking coureurs et equipes 

Parking De Lijsterbes 

Parking Sporthal, Patronaatstraat, Kraainem 

Ziekenhuizen / Centres Hospitaliers 

 

 

Hulpdiensten / Poste de la croix rouge 

 

 

 

UZ Gasthuisberg Campus Gasthuisberg: 016/34 39 00 

UCL Sint-Lambrechts-Woluwe: Hippokrateslaan 10: 02/764 11 

11 

Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Machelen  

 
 

http://www.ksc-sprint.wo.be/
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OMLOOP : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter: Luc Van Biesen     Secretaris: Thomas Geyns 


