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Acht van Heide  

Retrokoers 

Reglement 
- De fiets moet in goede technische staat en gepoetst zijn. De fabricage van de fiets is 

vroeger dan in 1986 gebeurd. 

- De fiets mag geen klikpedalen en geen versnellingen aan het stuur hebben, de remkabels 

bij voorkeur los boven het stuur. 

- tijdens de wedstrijd dient “verplicht” een valhelm, model “worstenhelm”, te worden 

gedragen. 

- alcoholische dranken voor of tijdens de wedstrijd zijn verboden. 

- De kledij: liefst een wollen koerstrui en/of broek met witte sokken en zwarte schoenen, of 

wielerkledij van een sponsor die momenteel niet meer actief is. Hoe langer geleden hoe 

beter: Poeders Mann , Molteni, Raleigh, Solo, enz……. 

-de benen van de mannelijke renners moeten behaard zijn, dit om de nog echt actieve 

renners te kunnen onderscheiden, zij horen thuis in de wedstrijd later op de avond. 

-zowel de fiets, de kledij, als de toestand van de benen zullen voor de wedstrijd 

gecontroleerd worden. 

-de renners betalen 10 euro inschrijvingsgeld (leden WBV 7 euro) en zijn op die manier 

verzekerd tijdens de wedstrijd. Zij krijgen een rugnummer die ze op de trui (rug) moeten 

spelden. 

-de minimum leeftijd om deel te nemen is 16 jaar. 

-Er wordt wel een uitslag van de wedstrijd opgemaakt maar er zijn geen geldprijzen. 

-Alle renners dienen ten laatste om 17u30 opgesteld te staan aan de startlijn zodat de 

schouwing van het peloton kan gebeuren door de jury en de hoogwaardigheidsbekleders. 

-tijdens de wedstrijd kunnen er premies worden gegeven. De organisatie voorziet prijzen in 

natura voor de eerste drie, de uniekste, de oudste fiets, de oudste koerskledij, enz…. 

-de wedstrijd staat open voor dames en heren ! 

-Het inschrijven voor deze wedstrijd kan gebeuren in café ’t Centrum, Heidestatieplein 8 te 

Heide-Kalmthout dezelfde dag vanaf 16 tot 17u15. 

-De prijsuitreiking volgt onmiddellijk na de wedstrijd aan de aankomstlijn op de Max 

Temmermanlaan ter hoogte van de Kerk. 
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