WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout)

NIEUWSBRIEF 30
KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT WIELRENNEN EN STRATENLOOP!
Op zondag 3 juni 2018 strijden de wielerliefhebbers van Kalmthout voor de zesde keer om de titel van
Kalmthouts kampioen. Nieuw is dat er voor het eerst ook een loopwedstrijd zal zijn. Wie aan beide
wedstrijden deelneemt, maakt kans op de titel van Kalmthouts duatlonkampioen.
Ben je minstens 16 jaar en woon je in Kalmthout? Dan kan je deelnemen.
De dames vormen twee categorieën:
• -40
• +40
Voor de heren zijn er vier leeftijdscategorieën:
• 16 tot 35
• 35 tot 45
• 45 tot 55
• 55+
Om 11 uur begint de stratenloop. Daarin gaan alle categorieën samen van start. Ze lopen drie rondes van 2,2
km. De uitslag wordt natuurlijk uitgesplitst per categorie. Na de middag is er dan het wielerkampioenschap.
Om 14 uur starten de dames en de categorieën 45-55 en 55+. Rond 17 uur is er de huldiging van de
kampioenen.
Schrijf je zeker in! Want ook al is het een wedstrijd, je krijgt toch vooral eens de kans om op een afgebakend
parcours door de gemeente te fietsen of te lopen. 3 juni wordt dus een sportieve maar vooral ook een
gezellige dag.
Tijdschema:
11u00 Stratenloop alle reeksen ( 16-35j, 35-45j, 45-55j, + 55j en dames )
12u00 ploegentijdrit wielrennen Kalmthout
13u00 initiatie stratenloop voor kinderen
13u30 initiatie wielrennen voor kinderen
14u00 start reeks 1 wielerkampioenschap 45-55j, + 55j en dames -40j en +40j
15u30 start reeks 2 wielerkampioenschap 16-35 j en 35-45j
17u00 Huldiging van de kampioenen

ACHT VAN HEIDE OP VRIJDAG 3 AUGUSTUS
De voorbereidingen voor de ACHT VAN HEIDE zijn gestart. Vrijdag 3 augustus is het zover. Vanaf 17u valt er
heel wat te beleven in de omgeving van de Kerk van Heide. Naast het retromarktje en de retrokoers is er als
sluitstuk de gentlemen-koers.
Noteer alvast de datum in jullie agenda!

VELDRIJDEN OP BOSDUIN
Na een onderbreking vorig jaar is er opnieuw veldrijden op Bosduin. De plannen worden momenteel gesmeed.
Er is al een deal gemaakt met het bedrijf Bruynseels-Vochten waar wij een onderkomen vinden voor de
koersformaliteiten en het aanbieden van dranken. Ook de vernieuwde omloop werd in kaart gebracht. Er werd
ook besloten om samen te werken met Cycling Vlaanderen (nieuwe naam voor Wielerbond Vlaanderen). Nu is
het alleen nog wachten op de definitieve datum. Voorlopig zijn zaterdag 6 en zondag 7 oktober de richtdatums
maar het is toch nog even afwachten op de toekenning van deze datums door de wielerbond. De vernieuwing
moet het startschot geven voor het verder zetten van het veldrijden op Bosduin.

NIEUWE PRIVACY-WETGEVING
Ook onze VZW valt onder de bepalingen dit voorzien worden in de nieuwe Europese regelgeving rond privacy,
de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) . De gegevens die wij in onze lijsten bijhouden zijn de emailadressen die ons in het verleden ter beschikking zijn gesteld samen met de naam van de daaraan verbonden persoon of
firma. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Personen of firma’s die wensen
geschrapt te worden van deze lijst of wijzigingen willen aanbrengen kunnen terecht bij onze voorzitter: Louis van den
Buijs, Putsesteenweg 169, 2920 Kalmthout, info@wieka.be .
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