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Op zondag 26 juni komt onze jeugd aan bod samen met de G-sporters. Het wordt een dag vol 

spanning waarbij je onze jongeren en minder-validen kan komen aanmoedigen bij het beoefenen 

van hun sport. Om het geheel financieel te kaderen werd een overeenkomst afgesloten met de firma 

NOORDVLEES VAN GOOL uit Achterbroek-Kalmthout. Zij worden bij dit gebeuren de hoofdpartner. 

Later hierover meer. 

 

 

Jongeren die op zondag 26 juni willen deelnemen moeten in het bezit zijn van een vergunning 

afgeleverd door WBV. Dit kadert in een opleidingstraject, lees even mee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor verdere info verwijzen wij jullie naar WBV, contactpersoon Swa Eliaerts, GSM 0476/275768 

swa-eliaerts@skynet.be. 
 

 
 

 

 

Op vrijdag 5 augustus zal er naast de RETRO-KOERS en de ACHT VAN HEIDE ook een retro-marktje 

georganiseerd worden op het Heidestatieplein. Het marktje is beperkt tot het verkopen van retro-
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EERSTE RETRO-MARKT MET OUDE FIETSEN EN WIELERKLEDIJ !  

 

 

DEELNEMERS JEUGDWEDSTRIJDEN MOETEN TRAJECT VOLGEN !! 

Goed, je wil echt gaan koersen? Neem eerst contact op met een club of met Wielerbond Vlaanderen. De lijst 

van de clubs vind je op onze website www.wielerbondvlaanderen.be. De club helpt jou om een vergunning aan te 

vragen. Deze vergunning kost 80 euro (prijs vergunning + opleiding!) en je bent dan verzekerd tegen ongevallen. 
Je moet ook een wieleropleiding volgen als je wedstrijden of wielerproeven wil rijden. Erkende opleiders van de 
Vlaamse Wielerschool geven deze opleiding. Na je opleiding krijg je een opleidingsattest en kan je deelnemen aan 
een aantal wielerproeven of wedstrijden, zowel op de weg, de piste als met de mountainbike of BMX. Je kan je 

inschrijven voor een opleiding in een van de wielercentra in Vlaanderen. Als opleiding volg je verschillende 

opleidingssessies of een weekstage.  

Je krijgt van de opleider ook een wielerboekje dat moet ingevuld en ondertekend worden door jou, je ouders, een 

erkende arts en je burgemeester. Als je alle nodige handtekeningen hebt verzameld, stuur je dit boekje op naar het 
provinciale secretariaat dat je het boekje na controle terugbezorgt. Het is misschien het makkelijkst als je dit boekje 
samen met je vergunningsaanvraag verstuurt. 
Zorg dat je het altijd bij je hebt tijdens de opleiding en de wielerproeven of wedstrijden. Zonder wielerboekje kan je 
niet deelnemen! 

Met je vergunning en wielerboekje in de hand kan je je inschrijven voor wielerproeven voor miniemen of 
wedstrijden voor aspiranten, zowel met de BMX, wegfiets, pistefiets als met de mountainbike.  
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fietsen, retro-wielerkledij of retro-wielerattributen. Mieke Smeulders uit Roosendaal, zelf een 

verwoed verzamelaar van al dit wielermateriaal, zal het marktje voor ons organiseren. Wie voldoet 

aan de voorwaarden en er een plaatsje wil bekomen kan met haar contact opnemen. De deelname 

voor standhouders is gratis. Contactgevens: Mieke Smeulders: GSM: 0031/165553113 of via email: 

mieke-s@home.nl 

Ons bestuur man ook de beslissing om het retro-gebeuren rondom de organisatie uit te breiden met 

het schenken van waardebonnen aan bezoekers die de wedstrijden bezoeken in retro-kledij. Een 

jury, in retro-kledij getooid, zal deze bons toekennen. Ga alvast maar op zoek naar aangepaste 

kledij! 

 

 

 

 
 

 

 

ZONDAG 29 MEI 2016: medewerking aan het Kampioenschap van Kalmthout op de weg, een 

organisatie van de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met onze club. 

ZONDAG 26 JUNI 2016: wegwedstrijden voor aspiranten en miniemen WBV en voor G-sporters 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2016: Wielerwedstrijden in het hartje van Heide-Kalmthout. De Acht van 

Heide, 2de Grote prijs Cesar Cant  voor gentlemen’s, een retro-koers en een retro-marktje staan die 

avond op het programma. 

VRIJDAG 14 OKTOBER 2016: tweede WIEKA-QUIZ in het GITOK  

ZATERDAG 8 OKTOBER 2016: open Kampioenschap van Kalmthout veldrijden, Interbedrijvencross 

Bosduin en  Interscholencross. Omloop Bosduin. 

ZONDAG 9 OKTOBER 2016: veldrijden voor aspiranten en miniemen WBV en voor G-sporters op 

omloop Bosduin. 

“met een hart voor de wielersport” 
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“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS  ! 

JAARPROGRAMMA ! 

Tijdens een zopas gehouden Algemene verga-

dering van de VZW Wieka werd de 18-jarige 

Stijn Van Bouwel verkozen als lid van de “raad 

van bestuur”.  Stijn is al enkele jaren één van 

onze vaste medewerkers. Hij was al actief bij 

de Internationale veldrit Bosduin en stapte la-

ter mee over in het Wieka-gebeuren. 

Al enkele jaren verzorgt Stijn voor ons ook de 

website en de communicatie, onder andere de 

verspreiding van deze nieuwsbrief. 

Wij wensen Stijn veel succes bij deze mooie 

uitdaging als bestuurder van onze vereniging! 
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