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Onze vereniging organiseerde in 2017 drie succesvolle activiteiten. Op zondag 28 mei organiseerden wij 

samen met de gemeentelijke sportdienst het kampioenschap van Kalmthout wielrennen op de weg. Vrijdag 4 

augsustus werd voor de derde maal de “acht van Heide” georganiseerd.  Tot slot was er nog de jaarlijkse quiz-

avond op 13 oktober. Geen druk jaar! Vooral het noodgedwongen aflassen van het veldrijden op Bosduin 

speelde ons parten.  

Onze plannen voor 2018 zijn opnieuw wat uitgebreider. We starten op zondag 3 juni met het Kampioenschap 

van Kalmthout Wielrennen op de weg. Vrijdag 3 augustus gaat de vierde “acht van Heide” door. Later in het 

jaar volgen de Quiz en in het najaar zal er opnieuw veldrijden zijn met onderandere de bedrijvencross, het 

kampioenschap van Kalmthout en de G-sport. 

Aan andere ideeën om ons jaarprogramma nog wat aan te vullen wordt gewerkt! 

 

 

Gezien er dit jaar geen veldrijden kon plaatsvinden op de gebruikelijke omloop Bosduin besloten enkele 

enthousiaste medewerkers van de groep Luke-bikers daar iets aan te doen, zij organiseren de Heicross. We 

laten ze zelf even aan het woord: 

De Heicross is een familie veldrit die doorgaat in het centrum van Heide -Kalmthout op zaterdag 27 januari 

2018. Iedereen mag en kan mee doen: er is een kleuters-, kids-, jeugd-, jongeren-, amateur- en damescross. De 

profs komen aan hun trekken tijdens de 5e ereprijs Luc Vanwesenbeeck. De enige vereiste is dat je met de fiets 

kan rijden. Wat voor een fiets dat het is maakt niet uit – natuurlijk wel geen elektrische fietsen. Het doel van de 

Heicross is om iedereen die dat wil eens te laten proeven van een echte veldrit. Van jong tot oud, van groentje 

tot ervaren wielertoerist, iedereen is welkom! Vraag je je al jaren af hoe leuk het zou zijn om zoals Matthieu 

Van der Poel over een brug te vliegen of zoals Wietse Bosmans door het mulle zand te klieven of hoe het is om 

voor een publiek over de balkjes te springen zoals Tom Meeusen? Of kom je gewoon graag de leuke sfeer en 

muziek opsnuiven? Redenen genoeg om op zaterdag 27 januari af te zakken naar het Heidestatieplein in 

Kalmthout! We werken samen met een vereniging die zich wil inzetten voor Kom op tegen Kanker, namelijk de 

Tria’s tegen kanker. Zij maken van de parking van de kleuterschool een waar supportersparadijs met de nodige 

dranken en snacks terwijl de renners over balken springen en door het zand klieven. Ook een plaatselijke 

deejay zal voor de nodige sfeer zorgen met een afterparty achteraf. Verder wordt er ook de nodige 

kinderanimatie voorzien. 

WAT BRACHT 2017, WAT ZIJN DE PLANNEN VOOR 2018! 

  WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout) 
 

EEN ALTERNATIEF VOOR HET VELDRIJDEN! 

Het bestuur van de VZW Wieka wenst al 

haar medewerkers, leden  en 

symphatisanten een mooi, gezond, 

sportief en veilig 2018 ! 
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Het kampioenschap van Kalmthout Wielrennen op de weg zal dit jaar doorgaan op zondag 3 juni en krijgt 

meteen een facelift. Naast het wielrennen zal ook het lopen aan bod komen. Vorige maand zat het bestuur van 

Wieka samen met de sportdienst en bestuursleden van Atletiekclub Kalmthout aan tafel om het geheel in een 

nieuw kleedje te steken.  

Het programma: 

11u:  Kampioenschap van Kalmthout stratenloop. Alle reeksen lopen samen maar er zullen 

verschillende kampioenen worden gehuldigd, zelfde leeftijd categorieën zoals bij het wielrennen.  

12u: Ploegentijdrit wielrennen (Kalmthoutse ploegen) 

13u: Initiatie stratenloop voor de kinderen 

13u30: Initiatie Wielrennen voor de kinderen 

14u: Kampioenschap van Kalmthout wielrennen (16j tot 35j / 35j-45j) 

15u30: Kampioenschap van Kalmthout wielrennen (45j-55j / 55j +) 

Punten worden samengeteld: 

Voor het eerst zullen ook deelnemers die aan beide disciplines (lopen en wielrennen) deelnemen 

gerangschikt worden om zo uiteindelijk te komen tot een bijkomende rangschikking en kampioenen aan 

te duiden die dan als kampioen van Kalmthout “duatlon” worden gekroond. 

Atletiekclub Kalmthout en de VZW Wieka zullen samen met de gemeentelijke sportdienst de organisatie van 

deze sportdag voor hun rekening nemen. Meer info volgt later! 

 

 

 

 “met een hart voor de wielersport” 

Een uitgave van: WIEKA VZW, zetel: Putsesteenweg 169, 2920 KALMTHOUT.  

ondernemingsnummer  0561 749 368 / bankrekening bij KBC: BE88 7360 0985 2941  
Uitgiftedatum: 31 december 2017. 

Vergeet ons ook niet te zoeken via www.wieka.be of via facebook vzw Wieka 

KAMPIOENSCHAP KALMTHOUT IN EEN NIEUW KLEEDJE 

UIT DE OUDE DOOS 

Onze vereniging wil deze activiteit graag mee promoten. Wie op 

zaterdag 27 januari wil deelnemen of komen supporteren kan best 

surfen naar de site van de luke-bikers www.lukebikers.com. Op deze 

site vindt je alle informatie over starttijden, omloop, inschrijvingen, 

enz.. 

De 5de ere-prijs Luc Vanwesenbeeck, die normaal jaarlijks op Bosduin 

plaatsheeft, zal deze maal ook in Heide tijdens de Hei-cross worden 

ingericht. 
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