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Fietsprogramma 2021
We rijden op de weg op zaterdag en zondag. Op zondag
vertrekken de A-, B- en C-groep aan 't Schuurke. Vertrektijden
staan in het jaarprogramma. Gemiddelde snelheden van de
groepen zijn ongeveer: A 30km/h, B 28km/h, C 24km/h.
De mountainbikers rijden op zondag, in 2 groepen. Ze vertrekken
om 8u en 9u aan de kerk van Wijgmaal. Voor het MTBprogramma kijk je best op onze website of via mail.
Van een lid met hersenen wordt verwacht dat hij die beschermt.
Het dragen van een fietshelm is dus verplicht. We rijden als
club, dus draag dan ook clubkledij voor de ritten in het
programma. Wie niet in officiële kledij verschijnt, kan zijn punten
voor het regelmatigheidscriterium verliezen.
Breng altijd je VWB-lidkaart mee tijdens onze ritten.
Kijk regelmatig op onze website. De wegritten kan je meestal in
GPS-formaat ontvangen via Mil Wolfs

Website van de club:
www.wtcdebiekes.be
Facebook groep (last minute afspraken, commentaren…):
(Paul Broekmans is beheerder van deze pagina)

https://www.facebook.com/groups/318240298279893/
Volg trips en fietsprestaties van je fietsvrienden:
http://connect.garmin.com/group/170155
https://www.strava.com/
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Zaterdag 6 maart
Zondag 7 maart
C-8.45 u
B-8.55 u
A-9.05 u
Zondag 14 maart

Parel van het Hageland
Boutersem
Zichem 65 ***

Bevekom 70
*****

Iedereen start om
9.00 u

memorialrit

Zondag 21 maart

St Brixius Rode 80 ***

C-7.45 !!!!
B-7.55 !!!!
A-8.05 !!!!
Zondag 28 maart
C-7.45
B-7.55
A-8.05
Zaterdag 3 april

Zaterdag 3 april
Andere vertrekuren!!

Assent 85 *****

!!ZOMERUUR!!
Ronde Van Vlaanderen
Cyclo
Oudenaarde
Klimrit” light” 100
(1000 hm)

C-7.30 u
B-7.45 u
A-8.00 u
Zondag 4 april
C-7:45
B-7:55
A-8:05
Maandag 5 april

Lier 85 *

Wakkerzeel-Wilsele-Holsbeek-LindenKorbeek Lo-Bierbeek-Opvelp-BevekomHamme Mille-Nethen-Sint Joris WeertKorbeek Dijle-Bertem-Veltem-Tildonk-’t
Schuurke.
Wakkerzeel-Wespelaar-BoortmeerbeekMechelen-Heffen-Leest-TisseltRamsdonk-Nieuwenrode-Sint Brixius
Rode-Beigem-Humbeek-EppegemHoutem-Perk-Berg-Kampenhout-BukenTildonk-’t Schuurke.
Wakkerzeel-Werchter-Demer-AarschotLangdorp-Testelt-Averbode-ZichemKaggevinne-Assent-Waanrode-KapellenLubbeek-Schubbeek-HouwaartNieuwrode-Wezemaal-’t Schuurke.
Info op website
Vertrek/afstanden en (eigen) vervoer af
te spreken.
Wakkerzeel-Tildonk-Winksele-BertemKorbeek Dijle-St Joris Weert-St Agatha
Rode-Huldenberg-Terlanen-OttenburgArchennes-Bossut-Pecrot-NethenHamme Mille-Bevekom-OpvelpNeervelp-Boutersem-PellenbergLubbeek-Kortrijk Dutsel-WezemaalRotselaar-’t Schuurke
Wakkerzeel-Wespelaar-BoortmeerbeekMechelen-Battel-Heffen-Walem-DuffelLier-Berlaar-Itegem-Hallaar-BooischotBaal-Betekom-Werchter-’t Schuurke

Zoutleeuw Classic 140
*******

Wakkerzeel-Wijgmaal-Leuven-BierbeekHoegaarden-Goetsenhoven-EliksemNeerwinden-Velm-Brustem-ZepperenNieuwerkerken-Runkelen-OssenwegZoutleeuw(Indien gewenst:pauze in
bistro “het Vinne”)-BudingenWaanrode-Molenbeek WersbeekHouwaart-St Pieters rode-Wezemaal- ’t
Schuurke

Hoegaarden 85 *****

Wakkerzeel-Wijgmaal-LindenPellenberg-Vertrijk-Willebringen-

Andere vertrekuren!!!
C-7:30
B-7:45
A-8:00

Zondag 11 april

Info op website VWB
Vertrek en afstanden af te spreken.
Wakkerzeel-Werchter-Gelrode-AarschotRillaar-Messelbroek-Zichem-KaggevinneSchoonderbuken-Houwaart-NieuwrodeWezemaal-Rotselaar-’t Schuurke.
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C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zaterdag 17 april

Zondag 18 april

Kumtich-Oorbeek-HauthemHoegaarden-Meldert-Bevekom-Hamme
Mille-Nethen-St Joris Weert-Korbeek
Dijle-Leuven-Wijgmaal-’t Schuurke.
Brabantse pijl
Cyclo Leuven
Waanrode 85 *****

C-7:45
B-7:55
A-8:05
Zaterdag 24 april
Andere vertrekuren!!

Montenaken 120
*******

C-7.30 u
B-7.45 u
A-8.00 u
Zondag 25 april

Breisem 85 ******

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zaterdag 1 mei

Perwez 130
*********

Andere vertrekuren!!
C-7.30 u
B-7.45 u
A-8.00 u

Zondag 2 mei

Tienen 90 ******

C-7:45
B-7:55
A-8:05
Zaterdag 8 mei

La magnifique
Cyclo
Rochefort

Zondag 9 mei

Sclimpré 90 ******

Info op website
Vertrek en afstanden af te spreken
Wakkerzeel-Rotselaar-Wezemaal-Kortrijk
Dutsel-Geestbeek-Lubbeek-TourmaletGertrudendries-Meensel-GlabbeekWaanrode-Wersbeek-Alsberg-HouwaartNieuwrode-Gelrode-Betekom-Werchter’t Schuurke.
Wakkerzeel-Wijgmaal-Leuven-NeervelpOorbeek-Hoegaarden-GoetsenhovenHelecine-Racour-WalshoutemMontenaken-Wezeren-AttenhovenOrsmaal-Linter-Glabbeek-MeenselHouwaart-Wezemaal-’t Schuurke.
Wakkerzeel-Rotselaar-WezemaalHolsbeek-Dutsel-Geestbeek-PellenbergLovenjoel-Bierbeek-NeervelpWillebringen-Kumtich-Breisem-KerkomBinkom-Kiezegem-Tielt-WingeHouwaart-Nieuwrode-Gelrode-RotselaarWerchter-’t Schuurke.
Wakkerzeel-Tildonk-WinkseleEgenhoven-Neerijse-Archennes-Grez
Doiseaux-Bonlez-Nil St Vincent-Walhain(pavés****)-Grand Leez-Meux-LiernuAische-Perwez (indien gewenst: halte in
brasserie Le Mont Blanc)-MalèvesOpprebais-Incourt-Roux Miroir-La
Bruyère-Bevekom-Opvelp-BierbeekLinden-Holsbeek-Wijgmaal-’t Schuurke.
Wakkerzeel-Wijgmaal-ChartreuzenbergLinden-Dutsel-Lubbeek-Kerkom-BreisemTienen-Hoeleden-Zuurbemde-GlabbeekAttenrode-Meensel-Tielt WingeHouwaart-St Pieters rode-Wezemaal-’t
Schuurke
Vertrek / afstanden en (eigen) vervoer af
te spreken.
Info:”veloclubrochefort”
Of (onze Ardennees) Daniel DR
Wakkerzeel-Tildonk-Veltem-MeerbeekBertem-Neerijse-St Joris Weert-Nethen-
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C-7:45
B-7:55
A-8:05
Donderdag 13 mei

Klimrit 150
(1500 hm)

Andere vertrekuren!!
C-7.30 u
B-7.45 u
A-8.00 u

Vrijdag 14 mei

Kanalentocht 100 **

Wakkerzeel-Tildonk-Mechelen-BattelWalem-Duffel-Lier-GrobbendonkHerentals-Halte in het walhalla van de
fiets “Café De Welkom” in NoorderwijkHerentals-Heultje-WestmeerbeekHulshout-Houtvenne-Begijnendijk-BaalWerchter-’t Schuurke.

Wijgmaalse feesten

!!!Vrijwilligers nodig!!!

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Vrijdag 14 en
Zaterdag 15 mei
Zondag 16 mei

Dion Le Mont 95
*******

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zondag 23 mei

Schaffen 95****

C-7:45
B-7:55
A-8:05
Maandag 24 mei

Wakkerzeel-Werchter-Demer-AarschotLangdorp-Testelt-Averbode-MolenstedeSchaffen-Zelem-Halen-LoksbergenBekkevoort-Tielt Winge –HouwaartHorst-Wezemaal-’t Schuurke
Wakkerzeel-Leuven(diestsepoort)Hoegaarden-Racour-Trognée-PoucetBraives-Vissoul-Oteppe (Indien
gewenst:pauze in pêcherie l’Hirondelle)Burdinne-Wasseiges-Ramillies-BomalDongelberg-Incourt-Longueville-Grez
Doiseaux-Archennes-Neerijse-BertemVeltem-’t Schuurke

Heers 150
(900 hm)

Wakkerzeel-Wijgmaal-Leuven-NeervelpOorbeek-Hoegaarden-GoetsenhovenHelecine-Racour-Walshoutem-Kortijs-

C-7.30 u
B-7.45 u
A-8.00 u

Andere vertrekuren!!

Wakkerzeel-Wijgmaal-Herent-WinkseleTerbank-Egenhoven-Korbeek Dijle-St
Joris Weert-Nethen-Bossut-Grez
Doiseaux-Bonlez-Dion Le Mont-Dion
Valmont-Archennes-Ottenburg-TerlanenHuldenberg-Duisburg-Leefdaal-VeltemTildonk-’t Schuurke

Oteppe 150
(1100 hm)

Andere vertrekuren!!

Zaterdag 29 mei

Hamme Mille-Bevekom-La BruyèreSclimpré-L’ecluse-Hoksem-WillebringenVertrijk-Pellenberg-Kortrijk DutselHolsbeek-Wezemaal-’t Schuurke
Wakkerzeel-Tildonk-Winksele-BertemKorbeek Dijle-St Joris Weert-St Agatha
Rode-Huldenberg-Terlanen-OttenburgArchennes-Bossut-Pecrot-NethenHamme Mille-Bevekom-OpvelpNeervelp-Boutersem-PellenbergLubbeek-St Joris Winge-HouwaartNieuwrode-Gelrode-WezemaalHolsbeek-Linden-Vlierbeek-Wijgmaal-’t
Schuurke
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Vorsen-Corswaremme-BetincourtOpheers-Heers-Batsheers-RukkelingenJeuk-Niel-Attenhoven-NeerlandenOrsmaal-Linter-Glabbeek-MeenselHouwaart-Wezemaal-’t Schuurke.

C-7.30 u
B-7.45 u
A-8.00 u

Zondag 30 mei

Zelem 95 *****

Wakkerzeel-WijgmaalHolsbeek(chartreuzenberg)-DutselGeestbeek-Lubbeek-Kiezegem-MeenselMolenbeek Wersbeek-WaanrodeLoksbergen-Halen-Zelem-SchaffenMolenstede-Zichem-Messelbroek-RillaarGelrode-Wezemaal-Rotselaar-’t Schuurke

Aubel 150
(1400 hm)

Wijgmaal-Leuven-Bierbeek-WillebringenHoegaarden-Goetsenhoven-HelecineRacour-Vorsen-Corswaremme-BergilersKemexhe-Herstappe-Rutten-NeremMillen-Roclenge sur Geer-Bassenge-Eben
Emaal- Lixhe-Eysden (Ned)-Sint
Geertruid-Noorbeek-Slenaken-Nurop-De
Plank-Sint Pieters Voeren-Aubel

Venijn zit in
(Nederlandse) staart,
daarom , tweede
mogelijkheid:

Bij beide ritten dien je het hoogste punt
van Vlaanderen te beklimmen . (Sint
Pieters Voeren)

Aubel 130
(1100 hm)

Wijgmaal-Leuven-Bierbeek-WillebringenHoegaarden-Goetsenhoven-HelecineRacour-Vorsen-Corswaremme-BergilersKemexhe-Herstappe-Rutten-NeremMillen-Roclenge sur Geer-Bassenge-Eben
Emaal-Lixhe-Moelingen-’s
Gravenvoeren-Sint Martensvoeren-St
Pietersvoeren-Aubel.

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zaterdag 5 juni
Andere vertrekuren!!
C-7.30 u
B-7.45 u
A-8.00 u

Terugtocht: autocar.
Uiteraard onder heel
groot (corona)
voorbehoud.
Zondag 6 juni

Wintam 100 **

C-7:45
B-7:55
A-8:05
Zaterdag 12 juni

Trois-Ponts 215
Hamoir
150
Rotheux 110

Wakkerzeel-Wespelaar—RijmenamMechelen-Battel-Kl Willebroek-WintamWillebroek-Tisselt-Kap od bos-EppegemHoutem-Perk-Berg-Buken-HerentWijgmaal-’t Schuurke

Vertrek, afstanden en (eigen) vervoer
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Zondag 13 juni
C-7:45
B-7:55
A-8:05
Zaterdag 19 juni
Andere vertrekuren
C- 7.30 u
B- 7.45 u
A- 8.00 u

Voor de tocht van 200+ en
300+ is de datum louter
indicatief. We passeren
trouwens vlakbij de
woonplaats van onze
Ardennees Daniël in
Eprave. Misschien is het
mogelijk om op een nog
niet bepaalde datum hier
een
ontmoeting/bevoorrading
te regelen . Taverne” Le
Vieux Lessive “ in Lessive
is hiervoor zeker een
optie.

Zondag 20 juni
C-7:45

Vertrek en aankomst bij:
WTC HASPENGOUW
SPORTIEF LANDEN
Chaumont-Gistoux 100
********

ROCHEFORT 330
3800 hm
Heen en terug.

De tracks bieden de
mogelijkheid om -bv bij
mindere benen- terug te
keren in Wasseiges of
Hamois.
In deze 2 locaties moet
je telkens een keuze
maken . Uiteraard moet
je voor vertrek de 3
ritten op uw gps zetten.
De tracks zijn
beschikbaar vanaf 15
juni.

200 += 2 deelnames.
300 += 3 deelnames

af te spreken.
(raadpleeg website)
Wakkerzeel-Tildonk-Veltem-BertemNeerijse-Ottenburg-Waver-Dion Le ValChaumont Gistoux-Bonlez-LonguevilleRoux Miroir-La Bruyère-BevekomOpvelp-Lovenjoel-Korbeek Lo-LindenHolsbeek-Wezemaal-’t Schuurke
HASPENGOUW/HESBAYE
Wakkerzeel-Wasseiges-Wakkerzeel
130 km

1000 hm

Wakkerzeel-Bertem-Neerijse-Grez
Doiseaux-Incourt-Ramillies-BranchonWasseiges-Merdorp-Orp JaucheHoegaarden-Kumtich-NeervelpLovenjoel-Linden-Holsbeek-Wijgmaal-’t
Schuurke.
-------------------------------------------------CONDROZ
Wasseiges-Hamois-Wasseiges
110 km

1500 hm

Wasseiges-Fernelmont-SclaigneauxHaltinne-Doyon-Hamois-Jeneffe-OdetClavier-Modave-Pont de Bonne-TahierJallet-Andenne-Héron-Burdinne-MeeffeWasseiges.
------------------------------------------------FAMENNESTREEK
Hamois-Rochefort-Hamois
90 km

1300 hm

Hamois-Ciney-Corbion-RonvauxChevetogne-Villers s Lesse-Lessive-Ave et
Auffe-Belvaux-WavreilleRochefort-Buissonville-HaversinMohiville-Porcheresse-Jeneffe-Hamois.
Opprebais 100
********

Wakkerzeel-Wijgmaal-Linden-Korbeek
Lo-Bierbeek-Bevekom-La Bruyère-
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B-7:55
A-8:05

Zondag 27 juni

Genval 100
********

C-7:45
B-7:55
A-8:05
Zondag 4 juli

Halle Booienhoven 105
******

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zondag 11 juli

Mont st Guibert 110
*******

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zaterdag 17 juli
Zondag 18 juli
Woensdag 21 juli
Andere vertrekuren

Voorbereiding MTB
MTB EVENT
Leeuw van Waterloo 120
(1100 hm)

C- 7.30 u
B- 7.45 u
A- 8.00 u

Zondag 25 juli

C-7:45
B-7:55

Wakkerzeel-Wijgmaal-Linden-BierbeekBevekom-Roux Miroir-Sart Risbart-Nil St
Vincent-Mont St Guibert-Corroy-BonlezGrez-St Agatha Rode-Bertem-VeltemTildonk-’t Schuurke.

!!!Vrijwilligers nodig!!!!
!!! Vrijwilligers nodig!!!
Wakkerzeel-Tildonk-Veltem-MeerbeekLeefdaal-Duisburg-Overijse-GenvalRixensart-Lasne-Waterloo-(indien
gewenst halte in Café Wellington)Plancenoit-Sauvagemont-Céroux
Mousty-Mont St Guibert-Nil St VincentCorroy-Bonlez-Grez-Bossut-NethenKorbeek Dijle-Leuven-Wijgmaal-’t
Schuurke.

Opdorp 110 **

Wakkerzeel-Tildonk-Mechelen-LeestTisselt-Breendonk-Opdorp-Sint AmandsBranst-Temse-Wintam-Ruisbroek-Klein
Willebroek-Battel-Muizen-RijmenamHaacht-Werchter-’t Schuurke.

Mont St André 110
*******

Wakkerzeel-Wijgmaal-Leuven
(tiensepoort)-Bierbeek-MeldertHoegaarden-(Ravel tot Huppaye)-BomalMont St André-Thorembais les Beguines-

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zondag 1 augustus

Piétrebais-Cocrou-Biez-LonguevilleOpprebais-Sart Risbart-Chaumont
Gistoux-Bonlez-Grez Doiseaux-BossutNethen-St Joris Weert-Neerijse-BertemVeltem-Tildonk-’t Schuurke.
Wakkerzeel-Tildonk-Veltem-Erps KwerpsEverberg-Leefdaal-Duisburg-EizerOverijse-Maleizen-Genval-RixensartRosières-Tombeek-Terlanen-OttenburgSint Agatha Rode-Neerijse-EgenhovenLeuven-Wijgmaal-’t Schuurke
Wakkerzeel-Wijgmaal-Linden-BierbeekHoegaarden-Hakendover-OverhespenNeerhespen-Halle BooienhovenZoutleeuw-Helen Bos-DrieslinterHoeleden-Glabbeek-Meensel-BinkomLubbeek-Kortrijk Dutsel-WezemaalRotselaar-’t Schuurke.
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A-8:05

Zaterdag 7 augustus

Zondag 8 augustus

Malèves-Opprebais-Incourt-Roux MiroirLa Bruyère-Beauvechain-Hamme MilleNethen-St Joris Weert-Neerijse-BertemVeltem-Tildonk-’t Schuurke
SEAN KELLY CLASSIC
100-120-160
Vertrek en aankomst
Baraque de fraiture
Vielsalm
Folx Les Caves 110
********

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zondag 15 augustus

Wakkerzeel-Rotselaar-WezemaalNieuwrode-Houwaart-St Joris WingeWersbeek-Waanrode-Loksbergen-HalenHerk De Stad-Rummen--GeetbetsHogen—Hoeleden-Bunsbeek-WeverLubbeek-Holsbeek-Wijgmaal-’t Schuurke

Walhain 110
********

Wakkerzeel-Wijgmaal-Linden-BierbeekBevekom-La Bruyère-Melin-LathuyIncourt-Opprebais-Malèves St MarieOrbais-Walhain-Nil St Vincent-Corroy Bonlez-Grez Doiseaux-St Agatha RodeNeerijse-Bertem-Veltem-’t Schuurke.

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zaterdag 28 augustus

Zondag 29 augustus

SVEN NIJS CLASSIC
BAAL
Herbais 105
*******

C-7:45
B-7:55
A-8:05
Zondag 5 september
C-7:45
B-7:55
A-8:05

Wakkerzeel-Wijgmaal-Linden-Korbeek
Lo-Bierbeek-Meldert-Hoegaarden-Zetrud
Lumay –Enines-Jauche-Folx Les CavesAutre Eglise- Bomal-Lathuy-Melin-La
Bruyère-H Mille-Nethen –SJ WeertNeerijse-Bertem-Veltem–’t Schuurke

Herk de Stad 110
*****

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zondag 22 augustus

Vertrek, afstanden en (eigen) vervoer af
te spreken
Info: Seankelly.be

Engsbergen 100
******

Vertrek en afstanden af te spreken.

Wakkerzeel-Wijgmaal-Linden-Korbeek
Lo-Neervelp-Willebringen-HoksemHauthem-Hoegaarden-OutgaardenChapeauveau-Herbais-Piétrain-St Jean
Geest-St Remy Geest-Melin-La BruyèreBevekom-Hamme Mille-Nethen-NeerijseBertem-Veltem-Tildonk-’t Schuurke.
Wakkerzeel-Wijgmaal-Holsbeek-Kortrijk
Dutsel-Lubbeek-Kerkom-BinkomMeensel-Wersbeek-BekkevoortKaggevinne-Diest-MolenstedeEngsbergen-Okselaar-ZichemMesselbroek-Rillaar-Aarschot-GelrodeWezemaal-Rotselaar-’t Schuurke
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Zondag 12 september

Loksbergen 95
*****

C-7:45
B-7:55
A-8:05
Zaterdag 18 september
Zondag 19 september

PRIMUS CLASSIC
BROUWERIJ HAACHT
Kortenaken 90
*****

C-7:45
B-7:55
A-8:05

Zondag 19 september
Zondag 26 september
C-7:45
B-7:55
A-8:05

DORPELINGENKOERS
HAACHT
Veerle Laakdal 85 ***

Wakkerzeel-Wijgmaal-HolsbeekLubbeek-Kiezegem-Kapellen-ZuurbemdeKersbeek Miskom-WaanrodeLoksbergen-Rijnrode-BekkevoortSchoonderbuken-Houwaart-NieuwrodeGelrode-Betekom-Werchter-’t Schuurke.
Vertrek en afstanden af te spreken.
Wakkerzeel-Betekom-Gelrode-RillaarSchoonderbuken-Kaggevinne-AssentLoksbergen-Halen-KortenakenWaanrode-Molenbeek Wersbeek-Tielt
Winge-Houwaart-Nieuwrode-Wezemaal’t Schuurke.

Wakkerzeel-Wezemaal-Horst-HouwaartRillaar-Schoonderbuken-KaggevinneDiest-Okselaar-Schoot-Veerle-BlaubergHerselt-Westmeerbeek-BooischotHoutvenne-Begijnendijk-Baal--Werchter’t Schuurke.

Enkele datums om in jullie agenda te zetten:
09/10/2021 Fuif de Biekes Tiendeschuur Wakkerzeel
11

??/??/2021 Teerfeest ’t Schuurke Wakkerzeel

Vanaf oktober
Start winter MTB seizoen voor de modderfuckers:
Tijdens de winter rijdt de harde kern van de A-, B- en C-ploeg
(t.t.z. de heren die graag in 't café zitten) elke zondag een ritje
van 50 tot 70km aan een "matig" tempo. Sneeuw, ijzel en
aardbevingen tot schaal 6 deren hen niet. Gesloten cafés
echter wel.
Het regelmatigheidscriterium 2021
Voor de wegploegen en de mountainbikers tellen alleen de trips
vermeld in het programma of op de website of mail. Wanneer je
deelneemt dan kan je je deelname mailen naar
ikdeemee.debiekes@gmail.com.
De mountainbikers kunnen hun deelnames mailen aan Marc,
Filip of ikdeemee.debiekes@gmail.com.
Ook belangrijk:
- Hulp bij één van onze activiteiten wordt voor 3 deelnames
geteld.
- Het aantal deelnames wordt berekend per jaar, van januari
tot december.

Allround-kampioen 2020
??

Kampioen A/B/C-ploeg 2020
??

Kampioen MTB 2020
??

Deelnames 2020
Terugbetaling van het inschrijvingsgeld
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Het inschrijvingsgeld voor de zaterdagtrips wordt door de club
niet langer terugbetaald. Enkel de zondagsritten kunnen voor
maximaal 2,50 euro per trip teruggevorderd worden. Ook MTB
trips worden terugbetaald (max 3,00 euro).
Kledij en waarborgen
Zie website
Lidgeld en verzekering
Voor alle leden bedraagt het lidgeld voor 2021 €45 per
individueel lid en voor gezinnen.
Voordelen van aansluiting:
• verzekering door VWB
• vermindering bij inschrijvingen (lidkaart)
• clubblad VWB
• gratis pechverhelping:
• fietsbijstand voor het hele gezin.
Dit geldt voor recreatieve- sportieve- en woon/werkfietsers,
alle types fietsen.
Opgelet, een lege batterij is geen pech.
Noodnummer 088-787.62 (lidnr. vermelden!)
Vanuit de aan Belgische grenzende landen: +32 2 541 91 59

Rekeningnummer van de club:BE93 0017 6747 2867
Diegene die hun lidgeld (gedeeltelijk) van het ziekenfonds
kunnen terugkrijgen kunnen via website van de VWB
(http://www.vwb.be) een bewijs van lidmaatschap downloaden.
Verdere uitleg over het attest en ziekenfondsen die
terugbetalen vind je op de VWB-website helemaal onderaan op
de homepagina.
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Contact:
Jef Laenen- voorzitter
Filip Kinat- penningmeester
Paul Broekmans- kledij
Wim Verstreken- evenementen
Jan Valckenaers- evenementen
Valerie Roose- secretaris
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Nieuw reglement aangaande ‘fietsen in groep’
Zie Website

Huishoudelijk reglement WTC De Biekes
Het huishoudelijk reglement omvat een lijst van afspraken, die niet wettelijk zijn geregeld in
de statuten van de club, maar die de werking van de club verder in goede banen leidt.
Alle leden van de club zijn geacht kennis te hebben genomen van het huishoudelijk
reglement.
1. De Raad van Bestuur en zijn werking
1. De leden van de Raad van Bestuur zijn:
• Jef Laenen - voorzitter
• Filip Kinat – penningmeester
• Valerie Roose- secretaris
• Paul Broekmans - kledij
• Wim Verstreken - evenementen
• Jan Valckenaers – evenementen
• Mark Vrebos, werkend lid (MTB tocht)
• Filip Tobbackx, werkend lid (Website & MTB tocht)
2. De leden van de Raad van Bestuur zijn het eerste aanspreekpunt voor alle leden van de
club.

3. De Raad van Bestuur vergadert in principe elke tweede maandag van de maand van
20:30 tot 22:00 in het clublokaal.

4. Elk lid kan zich op eender welk moment aanbieden voor een nieuwe taak,of om een taak
over te nemen of om lid te worden van de Raad van Bestuur. Zij kunnen dit melden aan
de voorzitter.

5. Na elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt er een bondig verslag overgemaakt
aan alle leden.
2. Rechten en plichten van leden
1. Alle fietsende leden dienen het lidgeld betaald te hebben bij aanvang van het seizoen. Dit
lidgeld bedraagt voor 2021, per individu en per gezin 45 €/jaar (inclusief lidgeld en
verzekering VWB) en kan elk jaar gewijzigd worden. Betaling van dit lidgeld houdt
automatisch in dat een lid verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen.
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2. Tijdens alle ritten dient de wegcode strikt gerespecteerd te worden.
3. Voor de start van elke rit wordt voor elke ploeg minstens één groeps-verantwoordelijke
aangeduid. De leden zijn verplicht de instructies van de groepsverantwoordelijke(n) op te
volgen. De groepsverantwoordelijke(n) houdt (houden) ook de aanwezigheden (en
gereden kilometers) bij een geeft (geven) deze door aan de Raad van Bestuur of vult dit
in op het formulier op de website
4. De snelheid tijdens de ritten wordt alleen door de groepsverantwoordelijke(n) bepaald.
5. Bij defect, valpartij, lichamelijke en of andere problemen wacht de groep op aangeven
van de groepsverantwoordelijke(n). Er wordt gewacht zolang als nodig wordt geacht. De
groepsverantwoordelijke(n) geven aan wanneer er weer gereden kan worden.
6. Alle fietsende leden dienen de clubuitrusting te dragen tijdens de officiële ritten.
7. Het dragen van een valhelm is verplicht.
8. Het ter beschikking gestelde reservemateriaal blijft eigendom van de club en wordt ten
laatste 8 dagen na uitlening in goede staat teruggebracht.
9. Elk lid dient er op toe te zien dat zijn/haar fiets technisch (werking en veiligheid) in orde is
bij aanvang van elke rit.
10. Elk lid dient de veiligheid van de medefietser in acht te nemen. Onverantwoord gedrag
(o.a. fietsen onder invloed, het niet respecteren van de wegcode, het verlaten van de
groep, …) ontheft de club van alle verantwoordelijkheid.
11. Het niet naleven van deze plichten kan aanleiding geven tot uitsluiting bij herhaalde
overtredingen.
3. Deelname aan wedstrijden
1. Leden van de club mogen deelnemen aan wedstrijden in zoverre ze daarvoor de nodige
licenties hebben.
2. Leden nemen deel aan wedstrijden op eigen kosten en eigen risico.
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4. Clubblad
De club geeft minstens 1x per jaar een clubblad uit waarin het programma, de verdienstelijke
leden etc worden opgenomen. Alle leden die inspiratie hebben om een bijdrage te schrijven
voor het clubblad, bijvoorbeeld een verslag van een gereden rit, kunnen terecht bij de
secretaris.
5. Clublokaal
1. 't Schuurke in Wakkerzeel is het clublokaal van de De Biekes.
2. Alle ritten vertrekken daar en komen toe aan het clublokaal. (tenzij anders aangegeven in
het clubblad of via mail ). De mountainbikers vertrekken in principe aan de kerk van
Wijgmaal (tenzij anders afgesproken).
3. Alle leden van de club dienen zich waardig en binnen de regels van het fatsoen te
gedragen in het clublokaal.

6. Website van de club
1. Men kan de website van de club vinden op het volgende webadres: www.wtcdebiekes.be
2. De website is de plek waar leden alle informatie van de club kunnen terug vinden.
3. Alle leden van de club kunnen foto's en of teksten aan leveren van ritten die ze hebben
gemaakt.
4. De Raad van Bestuur ziet er op toe dat de website steeds up-to-date is.

7. Verzekering/schadegevallen
1. De leden van de club zijn, mits betaling van hun lidgeld, verzekerd voor deelname aan de
clubactiviteiten (ritten en andere clubevenementen) – de verzekering van de VWB betreft
burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

2. Voor speciale evenementen (MTB) die door de club worden georganiseerd zijn de
vrijwilligers niet-leden ook verzekerd door de VWB indien hun namen worden opgegeven
bij de VWB en het evenement gemeld is bij de VWB.
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3. Aangifte van schadegevallen/ongevallen, die onder de bovengenoemde verzekeringen
vallen, moeten direct na het ongeval, ingediend worden bij de secretaris om zo nog
aanspraak te kunnen maken op tussenkomst van de verzekeringen van de club.
4. Verzekeringsdocumenten liggen beschikbaar in ‘t Schuurke

8. Facturatie en betaling
1. De club kan gemaakte kosten die met de werking van de club te maken hebben
(bijvoorbeeld inschrijvingskost voor een trip van een andere club), terugbetalen, met een
beperking tot € 300, tenzij vooraf aan de Raad van Bestuur een hoger bedrag is
afgesproken.
2. Aanvraag tot terugbetaling moet gebeuren binnen de 30 dagen na de initiële betaling
3. De terugbetaling kan enkel gebeuren mits voorlegging van een factuur of kasbonnetjes
die moeten ingediend worden bij de penningmeester.
4. De terugbetaling zal gebeuren binnen maximaal 60 dagen na ontvangst door de
penningmeester van de factuur of bonnetjes en het rekeningnummer van het om
terugbetaling vragende lid.
9. Klachten en beroep
1. Klachten over de werking van de club moeten steeds schriftelijk of per e-mail aan de
Raad van Bestuur worden gemeld. De Raad van Bestuur zal in eer en geweten een
oplossing zoeken en wanneer nodig, een minnelijke schikking voorstellen aan de
betrokken partijen.

2. Beroep tegen een beslissing van de Raad van Bestuur is enkel schriftelijk of per e-mail
mogelijk bij de algemene vergadering van de werkende leden van de club. Een beslissing
van deze vergadering is definitief en onherroepelijk.
10. Inwerkingtreding en wijzigingen
1. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 01/01/2016.

2. Wijzingen aan dit reglement kunnen te allen tijde gebeuren, mits goedkeuring door de
Raad van Bestuur.

3. Elke wijziging aan dit reglement worden overgemaakt aan alle leden van de club.
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11. Slotbepaling
1. Indien over de toepassing of strekking van enig artikel van dit reglement onduidelijkheid
bestaat, wordt door het bestuur van de club uitleg gegeven. Deze uitleg is bindend.

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de club, onder
nadere goedkeuring van de werkende leden.
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Drukwerk werd ons geschonken door:
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