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NIEUWSBRIEF 21
HET VELDRIJDEN KOMT ERAAN!
Vorige week werd er een overeenkomst bereikt met de firma TIMELESS WOOD , de nieuwe eigenaar
van de terreinen in de Industriezone Bosduin. Zo kunnen wij opnieuw gaan veldrijden. Het is nu alle
“hens aan dek” om de omloop klaar te maken, de nodige reclame te maken en medewerkers op te
trommelen.
Tegenover het vorige jaar is er nogal wat gewijzigd. In de eerste plaats wordt het een tweedaagse
waarbij ook miniemen en aspiranten aan bod komen. De tweede grote wijziging is de invulling van
de ereprijs Luc Vanwesenbeeck. De Interbedrijvencross Bosduin blijft bestaan maar krijgt een
nieuwe naam mee: de TIMELESS WOOD RACE. Deze wedstrijd blijft behouden voor de bedrijven
gevestigd in de Industriezone Bosduin Kalmthout/Kapellen. De ereprijs Luc Vanwesenbeeck wordt
nagenoeg dezelfde wedstrijd maar deze zal openstaan voor renners die uitkomen voor bedrijven
buiten de industriezone Bosduin, voor verenigingen of vriendengroepen. Deze wedstrijd wordt op
zaterdag gereden. Hierdoor verhuist de Interscholencross naar zondag wat dan weer mogelijkheden
geeft aan leerlingen die op zaterdag voetballen.
Zo ziet het volledig programma er uit:
Zaterdag 8 OKTOBER 2016
Programma
13u00
ERE-PRIJS LUC VANWESENBEECK
wedstrijd voor groepen en verenigingen
14u15
INTERBEDRIJVENCROSS BOSDUIN
Timeless-Wood race
15u30
JEUGDINITIATIE VELDRIJDEN
Ere-prijs Suske en Wiske
16u15
OPEN KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT VELDRIJDEN
26ste Vlaamse Industrieprijs BOSDUIN
Zondag 9 OKTOBER 2016
Programma
10u00
START PROEVEN MINIEMEN
11u30
INTERSCHOLENCROSS
Ere-prijs MARCEL HENSEN
12u30
WEDSTRIJD ASPIRANTEN 12 JAAR
13u30
WEDSTRIJD ASPIRANTEN 13 JAAR
14u30
16u00

WEDSTRIJD VOOR G-SPORTERS
WEDSTRIJD ASPIRANTEN 14 JAAR

Meer info in een volgende nieuwsbrief maar volg ondertussen mee op onze website
www.wieka.be
Hoe deelnemen?
Wie wil deelnemen aan de Ereprijs Luc Vanwesenbeeck of de Interbedrijvencross Bosduin moet
vooraf inschrijven via het bedrijf of de vereniging. Jongeren die willen deelnemen aan de
scholencross (middelbaar onderwijs) moeten inschrijven via de school. Renners die aan het
Kampioenschap van Kalmthout willen deelnemen kunnen vooraf inschrijven via mail
info@wieka.be of kunnen ook de dag zelf ter plaatse inschrijven. Voor de G-sport wedstrijd
gebeurt de inschrijving de dag zelf ter plaatse. Renners die deelnemen aan de proeven voor
miniemen en aspiranten schrijven ter plaatse in maar moeten aangesloten zijn bij Wielerbond
Vlaanderen en een opleiding genoten hebben.
Jongeren uit het lager onderwijs die deelnemen aan de initiatie veldrijden kunnen hun vrij melden
de dag zelf, zonder voorafgaande inschrijving.
Alle verdere vragen graag via info@wieka.be

ACHT VAN HEIDE VERLIEP SUCCESVOL !
Het was een mooie zonnige avond welke garant stond voor heel wat toeschouwers en twee mooie
wielerwedstrijden in het hartje van Heide-Kalmthout. Ook het retromarktje onder leiding van onze
medewerkster Mieke Smeulders was een prachtig initiatief en voor herhaling vatbaar.
Vroeg in de avond opende wij met de retrokoers. Dit jaar meer deelnemers en meer spanning. Voor
het retrogebeuren werd er misschien iets snel gekoerst maar de sfeer was er wel. Onze jury deed
haar uiterste best om de verschillende waardenbons eerlijk te verdelen. Ook de gentlemenwedstrijd
“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS !
was een schot in de roos met 79 deelnemers aan de start. Heel wat Nederlandse renners hadden
opnieuw de weg gevonden naar Kalmthout. Kapellenaar Ward Bogaert won de wedstrijd. De
volledige uitslag van de wedstrijden vindt je op de website van Wielerbond Vlaanderen.
Wij danken onze sponsors om dit evenement mee te ondersteunen. In je agenda voor 2017 mag je
alvast vrijdag 4 augustus noteren voor een volgde uitgave!

De jury

Start van de retrokoers

WE GAAN WEER QUIZZEN!
Om een vereniging draaiende te houden moeten de financiën op orde zijn. Zoals zovele
verenigingen zoekt ook onze vereniging naar een wijze waarbij het maken van winst
gecombineerd kan gaan met ontspanning.
Vorig jaar organiseerden wij onze eerste Quizavond. Deze activiteit kon op veel bijval rekenen. Dit
deed ons besluiten om dit voor een tweede maal te wagen. Vrijdag 14 oktober is het zover. In
afwachting doen wij een warme oproep naar bevriende verenigingen, families of vriendengroepen
om het eens te wagen om samen met ons een gezellige, ontspannende avond te beleven!

VRIJDAG 14 OKTOBER 2016
KALMTHOUT
Zaal GITOK, ingang via Vogelenzangstraat
aanvang 20u STIPT (aanwezig 19u45)
ALGEMENE QUIZ
Leiding en presentatie
GUY STOFFELEN
-ploegen met maximaal 6 personen
-inschrijven voor 8 oktober bij Louis Claessens via email quiz@wieka.be
-info vooraf GSM 0478/27.80.35
-deelnamegeld: 15 euro per ploeg
-maximaal 30 ploegen toegelaten.
-organisatie WIEKA VZW

JAARPROGRAMMA !
ZATERDAG 8 OKTOBER 2016: open Kampioenschap van Kalmthout veldrijden, Interbedrijvencross
Bosduin, Ereprijs Luc Vanwesenbeeck, initiatie veldrijden. Omloop Bosduin.
ZONDAG 9 OKTOBER 2016: veldrijden voor aspiranten en miniemen WBV ,G-sporters en
Interscholencross op omloop Bosduin.
VRIJDAG 14 OKTOBER 2016: tweede WIEKA-QUIZ in het GITOK

“met een hart voor de wielersport”
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Op vrijdag 26 augustus
opende de gemeente
Kalmthout het prachtige
sportpark”Heikant”, een
mooie aanwinst voor onze
sportieve gemeente!

