Verslag Fietshappening van vrijdag 28 februari 2020.
Door Willy Scheerlinck

SAMENSTELLING VAN DE DAGORDE

Vooraf: Aan de ingang van de feestzaal worden de bestuursleden van de
clubs door de PCR en Rudy getrakteerd op een consumptie naar keuze.

1.

Verwelkoming door de voorzitter

Omringd door drie collega’s van het Dagelijks Bestuur verwelkomt P.C.R.
voorzitter Stefaan Lauwaert iets na 19 uur de aanwezige bestuursleden van
de wielertoeristenclubs. De winterse neerslag vormde voor heel wat
clubleiders geen beletsel om de verplaatsing naar het landelijke en pittoreske
Balegem te maken. De voorzitter dankte de bestuursleden dan ook voor hun
enthousiaste aanwezigheid in feestzaal De Steenput.
De voorzitter start de bijeenkomst met de voorstelling van het Dagelijks
Bestuur van de PCR:
•

Lauwaert Stefaan: Voorzitter P.C.R Oost Vlaanderen & Voorzitter
Vlaamse Commissie Recreatiesport
• Van de Maele Christiaan: Plaatsvervangend voorzitter & VTT
verantwoordelijke & PCR organisaties
• Lanckriet Johan: Secretaris PCR
• Dezutter Bart: Labels en classics Verantwoordelijke & Contact
met Kidswerkgroep
• Van de Walle Hilde - Ombudsvrouw Oost-Vlaanderen
• De Kee Guy - Administratief en Financieel beheerder (verhinderd
en verontschuldigd)
• Scheire Didier - Toekomstig Administratief en Financieel
beheerder ( wordt dus de opvolger van Guy De Kee)
Vervolgens verzoekt hij om een (staand) moment van stilte ter
nagedachtenis voor onze overleden wielervrienden tijdens het voorbije
jaar.
Hierna, in chronologische volgorde, het verloop van de vergadering.

2.

Algemene toelichtingen seizoen 2020

Aansluitend op het introductiegedeelte van deze bijeenkomst wordt
ruimschoots de noodzakelijke tijd uitgetrokken voor het verstrekken van de
algemene toelichtingen met betrekking tot het seizoen 2020.

Volgende items komen aan bod:
Korte terugblik op 2019.
Volgend cijfermateriaal wordt verstrekt:
Aantal leden / deelnemers in 2019:
Cycling Vlaanderen Recrea (alle provincies) telde vorig jaar 44.384 leden,
een aangroei met 1.700 eenheden ten overstaan van 2018.
Eind 2019 telde Oost-Vlaanderen 18.149 leden. (800 meer dan in 2018)
Ongeveer 6000 vergunninghouders waren niet verbonden aan een club. De
trend om niet aan te sluiten bij een club houdt aan, dit ondanks veel
promotie vanwege de PCR en cycling Vlaanderen.
Wat het aantal deelnemers aan de Oost-Vlaamse organisaties betreft, werd
2019 afgesloten met 83.330 toeristen.
Daarvan waren er 15.306 deelnemers met een dagvergunning, hetgeen
neerkomt op een percentage van iets meer dan 18.
Onze eigen clubs scoorden zeer goed in 2019.
12 organisaties schitterden met meer dan 1000 deelnemers:
13 april

Klassieker van het Goede Doel –
(Rit André Denys)

3627

18 mei

Altebra / Muur LM Classic

1866

9 november

Versele-Laga Classic VTT & Cyclo

1664

26 december

Jan Filliers Classic

1581

11 november

Dwars door Kruishoutem VTT & Cyclo

1400

20 april

Heirnis Classic

1308

30 november

Klaas VTT & Cyclo

1255

28 december

Valerius de Saedeleer VTT & Cyclo

1158

21 december

Kerst VTT & Cyclo in Wachtebeke

1157

14 september

D.V.I.Z. De Vrijheid in
Rit voor het Goede Doel

23 november

Depa Trofee VTT & Cyclo

1034

13 oktober

Biking@Ronse MTB Tour

1003

Zicht

-

1037

De top tien van grootste recreaclubs in Oost-Vlaanderen:

1.W.T.C. WALTER GODEFROOT

318

2.WTC HEIRNIS GENT

297

3.LEIERENNERS

268

4.BIKING@RONSE

199

5.SPORTVERENIGING ZOMERGEM

188

6.V.D.W CYCLING TEAM

180

7.WSC OOSTAKKER – LOCHRISTI

169

8.DE WIELERVRIENDEN NAZARETH

160

9.DE ZONDAGSRIJDERS

151

10.KWC EENDRACHT OUDEGEM

144

11.WTC HEKSENTRAPPERS BELZELE

143

12.2 MANY BIKERS WETTEREN

136

13.FUNBIKERS MACHELEN

125

14.CYCLING VLAAMS WIELERCENTRUM

122

15.WTC STILLEKENS AAN

121

INDIVIDUELE LEDEN

6.235

TOTAAL O.VL. 26/02/2020

16.784

TOTAAL VLAANDEREN 26/02/2020

40.564

Aantal organisaties per club
Voortaan mogen alle clubs 4 tochten per jaar organiseren.
Midweek fietstochten kunnen onbeperkt worden ingericht.
Aanvragen gebeuren steeds op uitnodiging van de Provinciale Commissie.
Daarna kan de aanvraag worden doorgemaild aan de secretaris.
Als een club voor het eerst een vtt organiseert moet zij voorafgaandelijk
contact opnemen met de verantwoordelijke Christian Van de Maele. Enkel na
gunstig advies zal de organisatie opgenomen worden in de kalender.

Magazine
Het Cy.Vl.-magazine bestaat nu precies 2 jaar en wordt ook door
buitenlandse leden ontvangen. Als de leden de papieren versie van de

nummers wensen te ontvangen moeten zij dat aanvinken via hun login op de
website, en de aanmaak van een paswoord. Let op: Het adres en e-mailadres
moeten steeds up-to-date zijn.

Belgian Cycling Happening 2020
De Belgian Cycling Happening zal doorgaan in het Limburgse Lanaken tijdens
het weekend van 10 tot 13 september. Er kan zowel op de weg als in het
veld worden gefietst.
Opgelet: Er wordt enkel “5“ punten toegekend bij deelname op
zaterdag of zondag van de 'Belgian Cycling Happening'.

Cycling Vlaanderen Classics.
De Classics zijn verspreid over Vlaanderen en bieden mooie parcoursen aan
met aandacht voor iedereen en waarbij een leuke après-bike wordt voorzien.
De PCR stimuleert de deelname aan deze tochten bij de leden door 5 punten
toe te kennen voor het individuele- en clubklassement in de Esso-cup.
Voor Oost-Vlaanderen zijn dat:
• Klassieker van het Goede Doel - Rit Eregouverneur André Denys
Zulte
• Heirnis Classic – Gentbrugge
• Rochus Classic – Oosterzele
• Biking@Ronse MTB Tour- Ronse
Onder de deelnemers die 5 Cy. Vl. classics rijden worden twee fietsen
verloot. 1 Herenfiets en 1 damesfiets.

Afgevaardigde Cycling Vlaanderen
Op de Cy.Vl.-classics en op sommige LM-classics zal wel nog een
afgevaardigde aanwezig zijn. Die zal dan vooral met een public relations
functie worden belast, dwz met banners en roll-ups reclame maken voor
Cycling Vlaanderen, nieuwe vergunninghouders begeleiden, informatie geven
en vragen van deelnemers beantwoorden.
Bij nieuwe organisatoren kan de PCR eventueel nog wel aanwezig zijn om de
deelnemers te scannen en hen te begeleiden en te zorgen voor informatie bij
hun eerste organisatie.
Zowel het inschrijven van vergunninghouders als niet-vergunninghouders
gebeurt wel altijd door de organiserende club.

Nieuw scanprogramma via GSM en tablet
Bijna 2 jaar geleden kondigde Cycling Vlaanderen een nieuwe manier van
scannen aan op de verschillende recreatieve fietstochten. Het gekende
scanprogramma werd vervangen door een applicatie die op de smartphone
kan worden geïnstalleerd. Die handige tool is nu volledig ingeburgerd. De
app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Toch enkele richtlijnen/mededelingen om vlot te kunnen scannen:
•
•

•

•

Ga vooraf na of er wifi is in het inschrijvingslokaal.
Zorg voor strookjes voor de dagrijders waar men zeker de
geboortedatum op invult. (voor zover men de dagrijder niet heeft
kunnen scannen)
Zorg voor reservestrookjes voor vergunninghouders of neem een
foto van de vergunning als er zich problemen mochten voordoen
met de app.
Doe regelmatig een update van het scanprogramma om niet in
de problemen te komen.

Updates vind je in de appstores (Androïd: Google Play Store; Iphone:
AppStore)

Laureaatschappen 2020
Onze Provinciale laureaatschappen blijven verder bestaan.
Het gaat om Provinciaal laureaat, VTT Trek-Cup laureaat, Kidslaureaat en het
Ename laureaatschap.
De laureaatschappen zullen voortaan over een kalenderjaar “lopen”, met
andere woorden van 1 januari tot 31 december.
Ook het Esso laureaatschap en het LM laureaatschap blijven behouden, met
dien verstande dat het Esso-laureaatschap enigszins is gewijzigd. Alle
informatie met betrekking tot de laureaatschappen vind je op
www.cyclobike.be

M/V OK-logo
Ook in 2020 kunnen organiserende clubs het label aanvragen. Vanaf nu
wordt de zwarte versie van het logo gebruikt omdat dat beter aansluit bij het
nieuwe logo van Cycling Vlaanderen.
Als organisator kan aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Contactpersoon: mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen.
•
•
•
•

Sanitaire voorzieningen op startplaats, bevoorradingsposten en
aankomstplaats.
Gescheiden kleedkamers aan de start.
Gescheiden douches in de aankomstzone.
Technische bijstand gedurende het event.

Flyers
Het is altijd een extra promotie voor de organisatie als er flyers worden
gedrukt.
De PCR verwacht dat ook haar sponsors op de flyer worden vermeld.

Deze flyer wordt best ook naar de PCR doorgemaild (in JPEG a.u.b.) om op
onze Facebookpagina te plaatsen, waardoor de naambekendheid van de
organisatie wordt vergroot, hetgeen een bijkomende promotie inhoudt.
Facebookaccount: Cycling Vlaanderen Recreatief Fietsen.

Aantal leden per club
Elke recreantenclub moet minimaal twee vergunninghouders tellen. In de
praktijk is dat niet altijd zo.
Clubs die niet aan het vereiste aantal vergunninghouders komen, zullen in de
toekomst geen organisaties meer toegewezen krijgen.

VTT-beurtrol
Wij hebben dit vorig jaar herleid tot 2 roll-up’s en 2 spandoeken. Verder een
bak met flyers, startpijlen en borden. Als bij de afhaling wordt vastgesteld
dat borden of spandoeken ontbreken, moet dit worden gesignaleerd. Indien
aan deze “meldingsplicht” niet wordt voldaan, zullen wij genoodzaakt zijn
een factuur van de ontbrekende materialen op te sturen.

E-Tool
Om de aanvragen voor mountainbiketochten eenvoudiger te maken, werd 2
jaar terug de E-Tool in het leven geroepen. De E-tool, een realisatie in
samenwerking met Sport Vlaanderen, is een volledig nieuw systeem om VTTtochten aan te vragen. De clubs krijgen toegang tot het systeem via een
specifieke code.
Ook in de andere provincies wordt de tool nu geïmplementeerd. Het is de
bedoeling dat in de nabije toekomst ook de cyclotochten met dat systeem
worden aangevraagd. (Begin 2021)
De dossiers VTT worden 2x / jaar in ‘bulk’ door ons behandeld (Sport.
Vlaanderen en het ANB).
Respecteer de datum van de “Bulk-aanvragen”
- Zomerorganisaties 2021: Vóór 1 november.
- Winterorganisaties 2020 - 2021: Voor 15 april. (dus binnenkort)
Wie niet op tijd in orde is met z’n dossier loopt het risico dat men op
"Permanente vtt routes" zal moeten rijden.
Ook belangrijk, uw GPX bestand moet exact ook het juiste parcours
weerspiegelen om doorgang in kwetsbare natuurgebieden, en opmerkingen
van agentschap Natuur en Bos te vermijden.

WEGWIJZERS
Van alle organisaties dient één exemplaar van de wegwijzer, en dit van elke
afstand, minstens één week voor de organisatie te worden overgemaakt via
mail aan PCR voorzitter Stefaan Lauwaert. (stefaan.lauwaert@proximus.be)

BONDSBIJDRAGE.

Voor elke cluborganisatie, opgenomen in de Provinciale, Vlaamse of
Nationale kalender, dient er per dag een bondsbijdrage van € 20,00 te
worden betaald.
De bijdrage wordt betaald na ontvangst van de rekening, toegestuurd door
Cycling Vlaanderen.
Voor de Classics dient een supplementaire bijdrage van 50 € betaald te
worden.

INSCHRIJVINGEN.
Inschrijvingen/ tarief / lijsten :
De clubs moeten de strookjes met de adressen + de geboortedatum van de
dagrijders 2 maanden bijhouden. Die strookjes moeten nog steeds ingevuld
worden door de dagrijders zelf. Het is dus de verantwoordelijkheid van de
clubs dat dit allemaal serieus verloopt. De clubs betalen €1,25 per dagrijder.
Alle deelnemers aan onze organisaties moeten in het bezit zijn van een
vergunning die beantwoordt aan de voorschriften van het decreet van de
Vlaamse Overheid.
Dat zijn alleen de vergunningen afgeleverd door Cycling Vlaanderen (zowel
wielertoeristen als renners) en de andere federaties. Zij worden ingeschreven
via het inscannen van de vergunning door de medewerkers van de
organisator, dit nadat ze een inschrijvingsrecht hebben betaald en een
deelnamekaart hebben ontvangen.
Ook de vergunningen VBR, VWB, worden aanvaard. Buitenlandse
vergunningen kunnen wij niet scannen wegens de privacy regels.
Het is ook toegelaten dat u op de tweede startplaats de vergunningen van de
deelnemers scant.
Het inschrijvingsbedrag voor deelname kan variëren in 2020.
Daarvoor volstaat het de tabel met sterren, die op Cyclobike staat, te
raadplegen.
Kort uitgelegd worden volgende tarieven gevraagd:
- Tot 100 km = € 2,00
(bevoorrading in een herberg)
Met bevoorrading of 1 ster = € 3 - 2 sterren
=€4
- VTT tot 60 km = minimum € 4,00

Enametochten.
Het inschrijvingsbedrag voor de Ename-organisaties bedraagt minimum €
5,00, zowel voor cyclo als VTT. Het tarief kan hoger zijn naargelang het
aantal bevoorradingen.
Deelnemen aan de LM classics kost minimum 5 euro. Het tarief kan hoger
zijn naargelang het aantal bevoorradingen.

Voor dit inschrijvingsbedrag worden onderweg, naargelang de gefietste
afstand, één of meerdere ruime bevoorradingen aangeboden.
Na de rit wordt nog een gratis Ename of een andere consumptie aangereikt.
De jongeren van 7 tot 14 jaar nemen gratis deel aan onze organisaties, met
uitzondering van de Peloton classics. De deelnemers aan onze kidstochten, in
groep en onder begeleiding, betalen geen inschrijvingsrecht, eventueel enkel
een dagvergunning van 2 euro.
Op de organisaties waar een kidstocht voorzien is, wordt deze begeleid door
de leden van onze kidswerkgroep.
Omdat die mensen vrijwel gratis deze begeleiding uitvoeren, verzoeken wij
jullie vriendelijk deze begeleiders gratis te scannen op jullie organisatie. Maar
dit is geen verplichting!

Trekcup 2020 (VTT)
Het tarief is minimum 4 euro met minstens 1 bevoorrading.
Ook voor de cyclotochten die verbonden zijn aan een VTT-tocht in de
winterperiode mag 4 euro worden aangerekend. (dagvergunning = 6 euro)
De organisatoren van een MTB tocht moeten allemaal voldoen aan volgende
voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.

Het lastenboek uiteraard.
Gratis fietsparking.
Sportdrank in de bevoorrading.
Toiletten in de bevoorradingspost.
Minimale pechdienst.

Verder zullen de clubs 30 eurocent afdragen voor de prijzenpot.
Dit bedrag zal opgevraagd worden door de penningmeester van de
Vereniging van Oost-Vlaamse clubs.
De clubs mogen daarvoor ook onze infoborden, startpijlen, tenten enz.
gebruiken. De organisaties staan ook in de VTT-kalender die door de PCR
wordt opgemaakt en gedrukt.

Website Cyclobike.be
De leden kunnen er terecht voor vele zaken die specifiek met de Recrea
Oost-Vlaanderen te maken hebben. Naast het provinciaal reglement zijn er
bijvoorbeeld de laureaatschappen te vinden, kan je er je persoonlijke score
en uitslagen raadplegen, de foto’s bekijken van de voorbije organisaties en
zoveel meer. Het is voor de recreanten in Oost-Vlaanderen zeker en vast een
interessante en efficiënte aanvulling in een modern jasje.
Je kan enkel vaststellen dat onze provincie een voorbeeldfunctie bekleedt
binnen Cycling Vlaanderen
Ter informatie wenst de PCR toch nog een en ander toe te voegen.
In alle andere provincies bestaat geen website specifiek voor recrea, ook
geen facebook, en evenmin een Trekcup of Topclubklassering.

Er worden bovendien ook geen fietsen of andere prijzen verloot.
De voorzitter kan eventuele kritiek dulden op de uitdrukkelijke voorwaarde
dat de manier waarop deontologisch verantwoord is.
Met afbraakpolitiek zonder opbouwende voorstellen is niemand gediend.
Misschien ook nog eens vermelden en benadrukken dat wij allemaal
vrijwilligers zijn die de wielersport en de recrea in het bijzonder, zeer
genegen zijn. De PCR heeft én aandacht én belangstelling voor het welzijn
van het wielertoerisme, laat daar niet de minste twijfel over bestaan.

Eretekens.
De eretekens werden reeds uitgedeeld op de Algemene Vergadering van de
Afdeling Oost-Vl. in Herzele.
Een dikke proficiat aan alle leden die 25, 35 jaar of langer lid zijn van Cycling
Vlaanderen.

3.

Uitreiking van alle herinneringen aan de
laureaten 2019.

Tot ongeveer 21 uur worden de leden in de gelegenheid gesteld om hun
prijzen af te halen. Dit is een voldoende tijdsspanne waardoor een
filevorming wordt uitgesloten.

Van 21 tot 21 u 45 was een gastoptreden gepland
Het optreden van deze 16 jarige talentrijke en
veelbelovende zanger en entertainer Jens De Geyter
uit Ninove zorgde voor een geslaagd en gesmaakt
muzikaal intermezzo. Zijn repertoire is hoofdzakelijk
Engelstalig maar hij verraste ook met 2
Nederlandstalige liedjes.

4.

Uitreiken trofeeën in verband met permanente
routes.

Vorig jaar waren er in totaal 650 deelnames verdeeld over de 24 permanente
routes. Op de 8 permanente dag organisaties waren er in totaal 677
deelnemers. Dit geeft een totaal van 1.327 deelnemers. 20 jaar terug
bedroeg dit aantal nog 5.391.
Onder de 52 laureaten worden een paar prijzen verloot. De aanwezigheid
van de laureaten is geen vereiste.
De 3 eerste ontvangen een trofee:

Op 3: WTC DESTELBERGEN SPORT met 6 laureaten en 96
deelnames
Op 2: VZW WIELERCOMITE EEKLO met 11 laureaten en 168
deelnames
Op 1: W.T.C. DE FLANDRIENS met 25 laureaten en 368
deelnames
Vorig jaar was Oost-Vlaanderen de enige provincie die nog permanenten op
hun kalender had staan. Door de sterk dalende interesse, heeft de PCR
besloten het daaraan verbonden laureaatschap af te schaffen.
Johan Lanckriet, jarenlang de drijvende kracht achter deze “permanenten”,
werd uitvoerig bedankt omwille van zijn enthousiaste inzet. Een warm
applaus vanuit het publiek betekende voor Johan de uiting van een groot
tevredenheidsgevoel.

5.

Trekking Topclubwinnaars. Vier reeksen
De betrokken clubs werden apart uitgenodigd
Voor de “4 klasses” is het bekomen van de voorziene attentie het
“aanwezig zijn” een absolute vereiste.
Hierna het overzicht van de gelauwerde clubs:
4 de klasse:
Op 3 = WTC ‘t Kruisken Adegem
Op 2 = De Wielervrienden Nazareth Op 1 = VMA Cycling Kids - wonnen een vat Ename
3 de klasse:
Op 3 = De Burggravetrappers Evergem - fles Ename
Op 2 = De Wijngaardvrienden Herzele - fles Ename
Op 1 = De Zwervers Oosterzele - wonnen een vat Ename
2 de klasse:.
Op 3 = Aalter Sportief - fles Ename
Op 2 = Centrum Sportief Eeklo - fles Ename
Op 1 = Sportkomiteit Heusden - wonnen een vat Ename
De Grootste Stijger:
De grootste stijger afgelopen jaar in de eerste topclub afdeling was
Fietsclub Unitas -Herzele.
Hun voorzitter mag een naturaprijs kiezen.
1 ste klasse
Op 3 = WSC Merelbeke - wonnen een naturaprijs
Op 2 = Sportvereniging Zomergem - wonnen een naturaprijs
Op 1 = Heirnis Gent - wonnen een vat Ename

Alvorens over te gaan tot de trekking van de hoofdprijzen, wordt een
belangrijk persoon in de kijker geplaatst met uiteraard de gewaardeerde
dankbetuiging.
Amateur fotografe Marie-Christine Cocquyt zorgt wekelijks voor boeiend
beeldmateriaal. Voor haar fotografische talenten, ook voor haar aandacht en
belangstelling voor de omgeving en de natuur, wordt haar een passend
geschenk overhandigd.

6.

Trekking van de hoofdprijzen – waaronder 4
fietsen –

Onder de 4 laureaatschappen worden evenveel fietsen verloot. De winnaars
van de hoofdprijzen moesten, met uitzondering van de kids, wel aanwezig
zijn. Logischerwijze werden 4 urnen aangemaakt met daarin de aan de
wielertoeristen toebedeelde nummers die in 2019 voldeden aan de gekende
normen en voorwaarden.
Laureaatschap
Kids
MTB Trekcup 2019
Provinciaal
Ename

De winnaar en club
De naam wordt discreet gehouden
Witse Clincke – WTC Heirnis Gent
Els Dobbelaere–WTC De Flandriens
Willy Schaubroeck -WSC Merelbeke

Na deze trekking van de fietsen worden een 15-tal prijzen verloot van onze
sponsors onder alle de aanwezige laureaten van de 4 laureaatschappen
samen.

7.

Afhalen van informatie door de
clubverantwoordelijken. (oa Go-Bike enz.)

De clubverantwoordelijken worden uitgenodigd tot het afhalen van divers
materieel, dit met als hoofdoogmerk het optimaliseren van hun organisatie.

8.

Babbel / vragen / muziek.

Het geheel kon vervolgens worden verder gezet met een leuke babbel
waarbij aangeboden sandwiches konden worden verorberd, dit terwijl de DJ
voor stemmige muziek zorgde. Tegen 24 uur werd aan iedereen een veilige
thuiskomst toegewenst. WS

