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Dat Ichtegem een wielergemeente is, staat buiten kijf.

Er zijn weinig steden en gemeenten in de omgeving van Ichtegem die zoveel 
kwalitatief hoogstaande  wielerevenementen kunnen opnoemen.

Waar we dit jaar ook geweldig naar uitkijken, is de tweede editie van de 
Omloop van de Westhoek, Memorial Stive Vermaut die ingericht wordt 
voor dames UCI 1.1.

De promotie van onze wedstrijd van 1.2 naar 1.1. is de waardering voor het 
vele werk van vorige jaren. De categorie van onze wedstrijd staat meteen 
op gelijke hoogte met organisaties  zoals Omloop het Nieuwsblad en Dwars 
door Vlaanderen.

Hiermee werken we voluit mee aan het promoten van het dameswielren-
nen.

Meer dan 150 dames,vanuit alle hoeken van de wereld zullen in Ichtegem 
strijden voor de overwinning in deze prestigieuze wedstrijd. Met start in 
Eernegem krijgen de renners in Ichtegem  tijdens de lokale ronden met  
beklimmingen van de Lookhuisstraat en de Catteberg een voorproef  voor 
de daaropvolgende voorjaarswedstrijden  zoals de Ronde van Vlaanderen. 
Ronkende namen uit het  internationale dameswielrennen hebben zich al-
vast aangemeld en zullen strijden voor de overwinning.

Wij hopen u te mogen verwelkomen langs het parcours in Ichtegem.

Dank aan mijn gedreven bestuur, de gemeente Ichtegem, onze trouwe 
sponsors.

Ik wens jullie allen een spetterende wedstrijd toe !!!!

Rik Goethals Voorzitter KVC Ichtegem Sportief
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Winner Second Third

2017 Joren Touquet Jens Vandenbogaerde Johan Hemroulle

2016 Jo Maes Stijn Minne Arjen Livyns
2015 Stijn Minne Jan Logier Gianni Marchand
2014 Joeri Calleeuw Michael Cools Steven Caethoven
2013 Jens Wallays Jo Maes Nielsen Raedt
2012 Jens Wallays Brian Van Goethem Jo Maes
2011 Nielsen Raedt Dries Depoorter Thomas Ongena
2010 Sven Jodts Kevin Maene Martijn Debaene
2009 Joeri Clauwaert Werner Vandromme Stijn Minne
2008 Werner Vandromme Maarten Dejonghe  Jari Salomein

Wielerwedstrijd voor Elite z.c. & Beloften

Winner Second Third

2018 Floortje Mackaij Lorena Wiebes Marjolein Van’t Geloof

Wielerwedstrijd voor Elite Vrouwen
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Ichtegem is en blijft een wielergemeente. De verenig-
ing ‘Ichtegem Sportief’ verleent daar al jaar en dag 
een belangrijke bijdrage aan. Ook dit jaar is er dankzij 
hun inzet op onze gemeente een wielerhoogdag op 10 
maart. Ik heb veel respect en waardering voor hun 
enthousiasme en inzet. 

De organisatie van de ‘Omloop van de Westhoek – Memorial Stive Ver-
maut’ sluit aan bij de opgang van het dameswielrennen. Na de editie van 
vorig jaar met een volledig Nederlands podium, kreeg deze wedstrijd van 
de internationale wielerbond (UCI) een promotie. De opwaardering tot een 
wedstrijd van klasse 1.1 is een opsteker voor de organiserende club. Ik ver-
nam dat er een grote belangstelling is van de wielerploegen en dat het deel-
nemersveld heel internationaal zal zijn. Proficiat aan de organisatoren!

Ik ben heel blij dat de wedstrijd uitsluitend doorgaat op Ichtegems grondge-
bied en dat zowel de deelgemeenten Eernegem en Ichtegem in het parcours 
voorkomen. De start vindt immers plaats aan het ontmoetingscentrum 
‘Klokkenput’ op het sportcentrum te Eernegem. De rensters rijden daarna 
op een plaatselijk parcours in de deelgemeente Ichtegem. De passages aan 
de Lookhuisstraat, de Keiberg en de Catteberg beloven het decor te worden 
van een spannende wedstrijd. 

Het gemeentebestuur verleent graag haar medewerking en is ervan over-
tuigd dat daardoor de wielergekte op onze gemeente in stand wordt ge-
houden. Een welgemeende dank is er ook voor de vele vrijwilligers die deze 
sportieve hoogdag mogelijk maken. 

Geniet van het sportspektakel! 

Jan Bekaert

Burgemeester
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De omloop van de westhoek – memorial Stive Vermaut,  op 10 maart staat 
onze gemeente Ichtegem terug in het teken van de koers. We zijn dan ook 
gekend als een gemeente met een hart voor de wielersport. De organisatie 
heeft er opnieuw voor gezorgd dat veel wielersupporters die dag de voor-
jaarskoude zullen kunnen trotseren om erbij te zijn op deze Ichtegemse 
wielerhoogdag.

De 55ste editie brengt in 2019 een dameswedstrijd klasse 1.1. Er zal 131,2 km 
gefietst worden op Ichtegemse grond. Vorig jaar mochten we al  een eerste 
keer proeven van dit dameswielrennen  op topniveau.

Om 14h zal het startschot gegeven worden aan de ingang van de klokken-
put in Eernegem. De renners rijden via de Bruggestraat naar de markt 
en daarna naar het plaatselijk parcours in Ichtegem. De passages aan de 
Lookhuisstraat, Keiberg en aan de Catteberg beloven het decor te worden 
van een spannende wedstrijd. 

Volgens ik verneem is er ook grote belangstelling voor de wedstrijd in 
Ichtegem want alle 25 startplaatsen zijn reeds ingenomen. De ploegen zijn 
afkomstig uit 9 verschillende landen, een internationaal peloton dus. 

Hopelijk krijgen we een stralende lentezon en 
een massa kijklustigen zodat deze koers oor-
spronkelijk ontstaan in 1945 als de omloop der 
vlaamse Ardennen weer een prachtige editie 
mag worden. Wij dragen als gemeente graag ons 
steentje bij om deze traditie in ere te houden. 
Ook een dankjewel aan alle vrijwilligers om dit 
nog steeds mogelijk te maken, zonder jullie geen 
koers.

Tina Ledaine

Schepen van Sport
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Entries / Inschrijving / Inscription March 10, 2019
From 08:30 to 09:45, Sports Centre Klokkenput
Projection Room
Bruggestraat 104a, Eernegem

Briefing March 10, 2019
From 10:00, Projection room Klokkenput
Bruggestraat 104a- Eernegem

Organizing Club / Organiserende
vereniging / club d’organisation

KVC Ichtegem – Sportief (Rik Goethals)
Engelstraat 76 – 8480 Ichtegem
GSM +32 (0) 484.98.88.62
e-mail rikgoethals@hotmail.com

Racedirector / Koersdirectie / directeur de course Karen Sanders
Turkeyendreef 10- 8480 Eernegem
GSM +32(0) 498 04.90.27
Email: sanderskaren14@gmail.com

Teams / Ploegen / Équipes Joost Boucquez
Engelstraat 8 – 8480 Ichtegem
GSM +32 (0) 499.28.57.32
Email: joost.boucquez@telenet.be

Secretary / Secretaris / Secrétaire Louise Brackez
Engelstraat 105a – 8480 Ichtegem
GSM +32 (0) 471.06.21.47
e-mail louise.brackez@hotmail.com

Regulator / Regulateur / Régulateur Matthieu Mistiaen
Sterrestraat 57 - 8511 Aalbeke
GSM +32 (0) 476.99.60.58

UCI – KBWB Voorzitter 
Bruin Martin
Commissarissen
Pruvoost Joeri          Commissaris 2
Jooren Jempi           Commissaris 3
De Coninck Franky   Commissaris 4
Aankomstrechter 
Bjorn Misseeuw
Commissaris op de moto 
Lauwagie Peter
Commissaris bezemwagen
Buyse Pierre 
Radio – Tour 
Deblaere Wim
Team Telecom
Herwig Rasschaert
Info Moto
Van Impe Vincent

Press / Pers / Presse Erwin - Emiel De Veirman (Sport Info Sports)
Aardeken 4 – 9160 Lokeren
GSM +32 (0) 474.63.75.37

1. Technical guide / Technische gids / Guide technique
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Distance / Afstand 131,2 km
[14,2 km + (9 x 13,0 km)]

Parking Team busses / Parking teambussen / Parking busses 
des équipes

Start:
Sports Centre, Klokkenput, Eernegem 
Aankomst:
Engelstraat, Ichtegem

Start / Start / Départ 14:00 March 10, 2019, 
Sports Centre, Klokkenput, Eernegem

Sign the controlsheet / Tekenen controleblad / Signer la liste 
de contrôle 11:35 - 13:45

Boardmeeting / Vergadering van commissarissen / Réunion 
des commissaires Projection room, Klokkenput , Eernegem  

Briefing 10:00
Door de regulateur – koersdirectie en Federale politie voor  
alle volgers en mobiele seingevers

Finish / Aankomst / Arrivée Engelstraat, Ichtegem

Changing rooms / Kleedkamers / Vestiaires Start:
Sports Centre Klokkenput, Eernegem
Aankomst:
Sportpark Keibergstraat, Ichtegem

Supply / Bevoorrading / Ravitaillements Engelstraat, Ichtegem

Medical Service / Medische dienst / Service médicale Vlaamse Kruis

Doctor in the race / Wedstrijdarts / Docteur dans l’épreuve Dr. Henk Vandemoortele
+32 (0) 495.54.99.32

Permanence / Permanentie Start:
8:00, Klokkenput, Eernegem
Aankomst:
Trailer Publicar

Press Room / Perszaal / Salle de presse Gemeenteschool ‘De Bever’; Engelstraat 52 - Ichtegem 

Hospitals / Ziekenhuizen / Hôpitaux AZ Damiaan
Gouwelozestraat 100, Oostende, 059 41 40 40
AZ Sint-Rembert
Rembertlaan 21, Torhout, 050 23 21 11

1.1. Signs in the race / Tekens in de wedstrijd / Signes dans l’épreuve

Sign indicating the course / Teken voor aanduiding van het parcours / Signes indiquant le parcours

Sign indicating the start of the official course / Teken voor aanduiding van de start van het officiële parcours / 
Signes indiquant le départ du parcours officiël

Deviation teamcars / Déviation teamcars / Afleiding volgwagens

Start/stop supply zone / Start/stop bevooradingszone / Start/stop ravitaillement
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Sign indicating kilometers / Bord voor kilometeraanduiding / Signes indiquant kilomètres

Only cars/motorcycles carrying the A are allowed to cross the finish / Enkel voertuigen/motoren uitgerust met 
een A mogen de aankomstlijn overschrijden / Seuls les véhicules/motos équipés d’un A peuvent traverser la 
ligne d’arrivée

Start/stop waste zone / Start/stop wegwerpzone / Start/stop zone à déchets

Sign indicating last kilometer / Bord voor aanduiding van de laatste kilometer / Signes indiquant le dernier 
kilomètres

Carsticker for press in the caravan / Autosticker voor pers in de karavaan / Autocollant de voiture pour presse 
dans la caravane

Carsticker for VIP in the caravan  / Autosticker voor VIP in de karavaan / Autocollant de voiture VIP dans la 
caravane

1.2. PPO Start
Crossroad N33 Oostendsesteenweg with N306 ‘Halve Bareel’ Eernegem

Kruispunt N33 Oostendsesteenweg met N306 ‘Halve Bareel’ Eernegem

Carrefour N33 Oostendsesteenweg avec N306 ‘Halve Bareel’ Eernegem

Team busses will be escorted from Eernegem to the parking zone at the finish by police.

De teambussen worden van Eernegem naar de parkeerzone aan de aankomst begeleid door politie.

Les busses des équipes sont accompagnés de Eernegem jusqu’à l’ arrivée par police.
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1.3. Start zone / Zone de départ

1.4. Official start / Officiële start / Départ officiel
The official start is given at ‘Oostendesteenweg 99 - Ichtegem.’

De officiële start wordt gegeven bij ‘Oostendesteenweg 99 - Ichtegem.’

Le départ officiel est donné à ‘Oostendesteenweg 99 - Ichtegem.’

1.5. Supersprint / Superspurt / Super-sprint
Gedimat-Tanghe gives away a supersprint bonus of 250 euros to the rider who is the first to reach the 
finish line on the eighth pass.

Er wordt een super-sprint bonus van 250 euro geschonken door Gedimat-Tanghe aan de renster die bij 
de achtste doortocht als eerste doorkomt aan de finish.

Gedimat-Tanghe donne un super-sprint bonus de 250 euro pour la cycliste qui est la première  à la 
huitième traversée à l’arrivée.

Start of the race / Start van de wedstrijd / Départ de l’épreuve

Parking for the teambusses / Parkeerplaats voor de teambussen 
Parking des busses des équipes

Parking for the followers / Parking van de volgers / Parking des 
suiveurs

Permanence / Permanentie

€250,-
CHEQUE

Winnaar Superspurt
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1.6. Local lap / Locale ronde / Circuit locale

1.7. Deviation Finish / Afleiding Aankomst / Déviation Arrivée

The followers (incl. team cars) that are not allowed to cross the finish take the deviation through the ‘Sint-Bertinuslaan’ 
to the ‘Melkerijstraat’. (green arrow) Teambusses are parked in the ‘Engelstraat’.

De volgers (incl. ploegwagens) die niet toegelaten zijn tot de passage van de aankomst volgen de afleiding door de 
‘Sint-Bertinuslaan’ naar de ‘Melkerijstraat’. (groene pijl) Teambussen zijn geparkeerd in de ‘Engelstraat’.

Les suiveurs (incl. voitures des équipes) qui ne sont pas permis au passage de l’arrivée suivent la déviation par le 
‘Sint-Bertinuslaan’ jusqu’ au ‘Melkerijstraat’. (flèche verte) Les busses des équipes sont garés au ‘Engelstraat’.
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1.8. Last 3 kilometers / Laatste 3 kilometer / Dernières 3 kilometres
Description of the last 3 kilometers
At 3 km from the finish, sharp left-hand turn in the descent!
At 2.5 km end of desent
Last 2.5 km are level
At 2.0 km, right-hand turn
At 800 m, roundabout (1/4)
At 300 m, traffic island, narrowing
Final straight: 230 m

Beschrijving van de laatste 3 kilometer
Op 3 km van de aankomst, scherpe bocht naar links in de afdaling!
Op 2.5 km einde afdaling
Laatste 2.5 km zijn vlak
Op 2.0 km, bocht naar rechts
Op 800 m, rondpunt (1/4)
Op 300 m, vluchtheuvel, versmalling
Laatste rechte lijn 230 m 

Description des 3 dernières kilomètres
A 3 km de l’arrivée, tourner à gauche forte dans la descente!
A 2.5 km fin de descente
Les dernier 2.5 km sont plat
A 2.0 km, tourner à droite
A 800 m, rond-point (1/4)
A 300 m, refuge, route se rétrécit
Dernière ligne droite: 230 m
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1.9. Parcours
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km+ km- 37 km/h 39 km/h 41 km/h
1 ICHTEGEM 37 39 41
2 Eernegem
3 Sportcentrum Klokkenput Bruggestraat -5,0 14:00 14:00 14:00
4 R Bruggestraat -4,9
5 L Westkerkestraat (N368) -4,2
6 RD Markt (kerk) (kasseien) -3,8
7 Aartrijkestraat (N368)
8 R Zedelgemsesteenweg (vluchtheuvels) (N368c) -2,5
9 L Oostendesteenweg (N33) -0,4

10 Ichtegem

11 Oostendesteenweg 99           OFFICIELE START
VC Windows & Cleaning Experts 0,0 131,2 14:10 14:10 14:10

12 Oostendesteenweg (N33)
13 R Kruispunt De Engel 1,6 129,6 14:12 14:12 14:12
14 Engelstraat
15 L Lookhuisstraat (kasseien) 2,1 129,1 14:13 14:13 14:13
16 KEIBERG
17 L Keibergstraat 3,4 127,8 14:15 14:15 14:14
18 RD Diksmuidebaan (N363) dwarsen 4,4 126,8 14:17 14:16 14:16
19 Fonteinstraat (kasseien)
20 R Zuster Clarastraat 4,6 126,6 14:17 14:17 14:16
21 RD Ruidenbergstraat (Kortemarkstraat dwarsen) 4,8 126,4 14:17 14:17 14:17
22 KORTEMARK
23 Edewalle
24 Steenstraat
25 R Koekelarestraat 7,2 124,0 14:21 14:21 14:20
26 KOEKELARE
27 Koekelare
28 Kortemarkstraat
29 R Carrestraat 8,2 123,0 14:23 14:22 14:22
30 CATTEBERG 9,1 122,1 14:24 14:24 14:23
31 ICHTEGEM
32 Ichtegem
33 L Bergstraat 9,7 121,5 14:25 14:24 14:24
34 RD Diksmuidebaan (N363) dwarsen 10,1 121,1 14:26 14:25 14:24
35 KOEKELARE
36 Koekelare
37 Bergstraat
38 Swytswal
39 R Ichtegemstraat 12,2 119,0 14:29 14:28 14:27
40 ICHTEGEM
41 Ichtegem
42 Koekelarestraat
43 RP 1/4 Koekelarestraat 13,4 117,8 14:31 14:30 14:29
44 RD Markt (versmalling) 13,9 117,3 14:32 14:31 14:30
45 Engelstraat 
46 1e DOORTOCHT AAN DE AANKOMSTLIJN 14,2 117,0 14:33 14:31 14:30
47
48 Nog 9 ronden van 13,0 km over:
49
50 Engelstraat
51 R Lookhuisstraat (kasseien) 0,9
52 KEIBERG
53 L Keibergstraat 2,1
54 RD Diksmuidebaan (N363) dwarsen 2,9
55 Fonteinstraat (kasseien)
56 R Zuster Clarastraat 3,3
57 RD Ruidenbergstraat (Kortemarkstraat dwarsen) 3,5
58 KORTEMARK
59 Edewalle
60 Steenstraat
61 R Koekelarestraat 5,9
62 KOEKELARE
63 Koekelare
64 Kortemarkstraat
65 R Carrestraat 6,9
66 CATTEBERG 7,8
67 ICHTEGEM
68 Ichtegem
69 L Bergstraat 8,4
70 RD Diksmuidebaan (N363) dwarsen 8,8
71 KOEKELARE
72 Koekelare
73 Bergstraat
74 Swytswal
75 R Ichtegemstraat 10,9

Tijdschema
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km+ km- 37 km/h 39 km/h 41 km/h
76 ICHTEGEM
77 Ichtegem
78 Koekelarestraat
79 RP 1/4 Koekelarestraat 12,1
80 RD Markt (versmalling) 12,5
81 Engelstraat 
82 Aankomstlijn 13,0
83
84 2e DOORTOCHT AAN DE AANKOMSTLIJN 27,2 104,0 14:54 14:51 14:49
85
86 3e DOORTOCHT AAN DE AANKOMSTLIJN 40,2 91,0 15:15 15:11 15:08
87
88 4e DOORTOCHT AAN DE AANKOMSTLIJN 53,2 78,0 15:36 15:31 15:27
89
90 5e DOORTOCHT AAN DE AANKOMSTLIJN 66,2 65,0 15:57 15:51 15:46
91
92 6e DOORTOCHT AAN DE AANKOMSTLIJN 79,2 52,0 16:18 16:11 16:05
93
94 7e DOORTOCHT AAN DE AANKOMSTLIJN 92,2 39,0 16:39 16:31 16:24
95

96 8e DOORTOCHT AAN DE AANKOMSTLIJN
*** SUPERSPURT GEDIMAT-TANGHE *** 105,2 26,0 17:00 16:51 16:43

97
98 9e DOORTOCHT AAN DE AANKOMSTLIJN 118,2 13,0 17:21 17:11 17:02
99

100 AANKOMST 131,2 0,0 17:42 17:31 17:22
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2.0. Contest rules / Wedstrijdreglement / Règlement particulier
ARTICLE 1. Organisation / Organisatie
“Omloop van de Westhoek – Memorial Stive Vermaut” is being organised by KVC Ichtegem Sportief by the rules of the UCI. The competition takes place on March, 10 2019.
“Omloop van de Westhoek – Memorial Stive Vermaut” wordt georganiseerd door KVC Ichtegem-Sportief onder de reglementen van de UCI. De wedstrijd heeft plaats op 10 maart 2019.
“Omloop van de Westhoek – Memorial Stive Vermaut” est organisé par KVC Ichtegem-Sportief sous les règlements de l’Union Cycliste Internationale. Il se déroule à 10 mars 2019.
ARTICLE 2. Participation / Deelnemers / Participation
“Omloop van de Westhoek- Memorial Stive Vermaut” is open to Ladies Elite and is registered on the international calendar in the category 1.1. According to article 2.1.005, the following 
teams can start the race: UCI teams, National teams, club or regional teams. In accordance with article 2.2.003 of the UCI regulation, the minimum number of riders is 5 per team and a 
maximum of 7 per team.
“Omloop van de Westhoek- Memorial Stive Vermaut” staat open voor Dames Elite en is ingeschreven op de internationale kalender in de categorie 1.1. Volgens artikel 2.1.005 kunnen 
volgende teams aan de start komen van de wedstrijd: UCI ploegen, Nationale ploegen, club- of regionale ploegen. Conform aan het artikel 2.2.003 van het UCI-reglment bedraagt het 
minimum aantal rensters 5 per ploeg en maximum 7 per ploeg. 
“Omloop van de Westhoek- Memorial Stive Vermaut” est ouvert à Ladies Elite et est inscrit au calendrier international dans la catégorie 1.1. Selon l’article 2.1.005, les équipes suivantes 
peuvent commencer la course: équipes UCI, équipes nationales, équipes de club ou équipes régionales. Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre minimum de 
coureurs est de 5 par équipe et de 7 au maximum par équipe.
ARTICLE 3. Classification/Classificatie UCI Europe Tour
The race is classified as a 1.1 race (European calendar) and assigns the following points in accordance with the U.C.I. regulations, art. 2.10.031: 
De wedstrijd is geclassificeerd volgens klasse 1.1 ( European Continental Tour) en het puntenbarema is conform het UCI reglement, artikel 2.10.031: 
L’épreuve est classée en classe 1.1. conformément au règlement UCI, art. 2.10.031 elle attribue les points suivants:
125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
ARTICLE 4. Permanence / Permanentie
The receipt permanence takes place on March 10, 2019 from 08:30 to 09:45. The handover of the body numbers to the team responsible takes place from 08:30 to 09:45.
The team managers’ meeting in presence of the board of commissaries organised by article 1.2.087 of the UCI rules, is planned at 10:00. The permanence takes place at the projection 
room in sports centre Klokkenput, Eernegem.
De ontvangstpermanentie heeft plaats op 10 maart 2019 van 08:30 tot 9:45. De overhandiging van de rugnummers aan de verantwoordelijke van de ploegen vindt plaats van 08:30 tot 
9:45. De vergadering van de sportdirecteurs, georganiseerd volgens artikel 1.2.087 van het UCI-reglement, in aanwezigheid van de leden van het college van commissarissen, is om 
10:00 in de projectiezaal in sportcentrum Klokkenput, Eernegem.
La permanence d’accueil se déroule le 10 mars 2019 08:30:00 à 09:45. Le retrait des dossards par les responsables d’équipes licenciés se fait de 08:30:00 à 09:45. 
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence des membres du collège des commissaires, est fixée à 10:00 au salle de projection 
sportcentre à Eernegem.
ARTICLE 5. Radio-Tour 
The competition information will be broadcast on frequency “Radio-Tour” at 160.10625 MHz.
De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op de frequentie “Radio-Tour” op 160.10625 MHz. 
Les informations courses sont émises sur la fréquence “Radio-Tour” de 160.10625 MHz.
ARTICLE 6. Control sheet / Startcontrole / Contrôle de depart
Each participating rider must sing the control sheet on the platform Klokkenput Eernegem.
Ieder deelnemend renner is verplicht eigenhandig het controleblad te tekenen op het podium Klokkenput Eernegem.
Chaque coureuse participante signe elle-meme la feuille de controle au Klokkenput Eernegem.
ARTICLE 7. Protocole
The official awards ceremony for the first three riders will be held directly after the finish at the podium nearby the finish line.
De huldiging van de eerste drie rensters wordt direct na de aankomst gedaan op het podium aan de aankomstlijn.
L’hommage des trois premières coureuses aura lieu toute de suite après l’arrivée au podium de la ligne d’arrivée.
ARTICLE 8. Time limits / Tijdslimiet / Limite de temps
Time limit for the race is set at 8%, every rider who hasn’t arrived within the limit isn’t taken into the result. An adjustement of the time limit can be made by the panel of commisioners
Alle renners welke de aankomstlijn overschrijden in een tijd hoger dan 8% van die van de winnaar van de wedstrijd worden niet in de uitslag opgenomen. Een verhoging van de tijdslimiet 
kan door het College van Commissarissen toegestaan worden.
Tous coureurs arrivant dans 8% du temps du vainquer sont qualifier au classement. Le délais peut être augmenté par le Collège des Commissaires.
ARTICLE 9. Environment / Milieu
We ask the respect for environment from riders, team leaders and all followers in the race. Riders and supervisors in particular will, during their stay, watch over 
the disposal of their waste in the bins. During the race, riders and supervisors are aware of the disposal of drinking bottles and wrappings on public roads and in the 
available zones. The carers watch over the recovery of the waste before leaving the zone.
Wij vragen respect voor het milieu en de omgeving van renners, ploegleiders en alle volgers in de wedstrijdcaravaan. Meer bepaald, de renners en hun begeleiders 
zullen, hun hele verblijf lang, zowel op het parcours als in hun logement waken over het wegwerpen van hun afval in de vuilnisbakken. Tijdens de wedstrijd zullen de 
renners en hun begeleiders zich bewust zijn over het wegwerpen van drinkbussen en verpakkingen op de openbare weg en in de voorziene zones. De verzorgers in 
de bevoorradingszones zullen waken over de recuperatie van hun afval alvorens de zone te verlaten.
Le respect de l’environnement est de rigueur tant dans le chef des coureurs que de celui de la caravane. Plus particulièrement, les participants et leurs accompagna-
teurs veilleront, tout au long de leur séjour, tant dans les sites de l’épreuve que dans ceux de leur logement, au respect du rejet de leurs déchets dans les poubelles. 
Durant la course les participants et leurs accompagnateurs seront sensibles au rejet des bidons et des emballages sur la voie publique et, dans les zones prévues, 
les préposés au ravitaillement veilleront à la récupération de ces rejets avant de quitter la zone.
ARTICLE 10. Penalties / Straffen / Pénalités 
Penalties are applied according to the UCI rules. 
Straffen worden toegepast volgens de UCI-reglementen. 
Les pénalités sont conformes au règlement de l’U.C.I. 
ARTICLE 11. Anti-doping / Anti-dopage
The controle anti-doping takes place at the municipal school ‘De Bever’ at the finish line. The rules anti-doping of the UCI and the Belgian law apply.
De anti-doping controle vindt plaats in gemeenteschool ‘De Bever’ aan de aankomstlijn. Het anti-doping reglement van de UCI alsook de Belgische wetgeving worden toegepast.
Le contrôle anti-dopage a lieu à l’école municipale à la ligne d’arrivée. Le règlement anti-dopage de l’UCI et le loi Belgique se disposent.
ARTICLE 12. Prices
The prizes are determined in accordance with the regulations of the UCI in a class 1.1 competition.
De prijzen zijn bepaald volgens de reglementen van de UCI bij een klasse 1.1 wedstrijd.
Les prix sont déterminés conformément aux règlements de l’UCI lors d’un concours de la classe 1.1.
Total prices is 2.695€, given to the first 20 riders.
Totaal prijzengeld is 2.695€, toegekend aan de eerste 20 renners. 
Les prix totals sont 2.695€, donner aux 20 premiers coureurs.
420-365-295-185-165-155-145-130-120-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65
ARTICLE 13. Neutrale wagens / Neutral cars / Voitures Neutres
The organisers will provide 2 neutral supply cars and 1 neutral moto.
Er zijn 2 neutrale wagens en 1 neutrale moto ter beschikking.
Deux voitures de matériel neutres et un moto neutres seront à disposition.
ARTICLE 14. Supersprint / Superspurt / Super-sprint
Gedimat-Tanghe gives away a supersprint bonus of 250 euros to the rider who is the first to reach the finish line on the eighth pass.
Er wordt een super-sprint bonus van 250 euro geschonken door Gedimat-Tanghe aan de renster die bij de achtste doortocht als eerste doorkomt aan de finish.
Gedimat-Tanghe donne un super-sprint bonus de 250 euro pour la cycliste qui est la première  à la huitième traversée à l’arrivée.
ARTICLE 15. Racedirector / Koersdirecteur / Directeur de course
Turkeyendreef 10- 8480 Eernegem; GSM +32(0) 498 04.90.27; Email: sanderskaren14@gmail.com
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