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HET VELDRITWEEKEND KOMT ERAAN, alles op een rijtje!
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober wordt er na een jaartje passen
opnieuw aan veldrijden gedaan op het Industrieterrein Bosduin.
We hadden meer dan een jaar tijd om na te denken en te werken
een de noodzakelijke aanpassingen, dit na het verdwijnen van een
groot stuk bos wat eerder tot de omloop Bosduin hoorde.
Dankzij de firma Bruynseels-Vochten hebben we een nieuwe stek
gevonden. De mogelijkheden die zich vanuit de locatie Onderzeel
aandienden hebben wij optimaal benut. Ook wat de wedstrijden
betreft werd er een grondige facelift doorgevoerd.
Wij bieden jullie in deze nieuwsbrief heel wat informatie aan.
Tegelijkertijd doen wij een oproep om ons te steunen bij dit
vernieuwde initiatief, je kan dit vooral doen door je aanwezigheid
die dagen.

Samenwerking met de nieuwe VZW Industrie Bosduin
Begin dit jaar werden er op Bosduin plannen gesmeed om met de bedrijven die daar zijn gevestigd meer te
gaan samenwerken op allerlei vlakken. Ondertussen werd op 11 september de nieuwe VZW boven de
doopvont gehouden, deze verenigd alle bedrijven van het industriegebied Bosduin op het grondgebied van
Kalmthout en Kapellen. Voor het eerst wordt er dan ook samengewerkt met deze VZW, vooral om de
bedrijvencross te promoten!
Gemeente Kapellen als nieuwe partner
Door het samenwerken met deze nieuwe partner kwam ook de gemeente
Kapellen prominent in beeld. Afspraken groeide zodat vanaf dit jaar ook de
gemeente Kapellen naast de gemeente Kalmthout een volwaardige partner
wordt. Gevolg is dat niet alleen de bedrijvencross maar ook het open
kampioenschap veldrijden voortaan kampioenen van Kalmthout en Kapellen zal opleveren.
Bedrijvencross in een nieuw kleedje
We hebben de afgelopen tijd ook flink nagedacht over de organisatie van de bedrijvencross. Met deze
gedachtegang stroomden er nieuwe ideeën die dit jaar voor het eerst in de praktijk worden omgezet.
Een selectie via een tijdrit:
Om de bedrijvencross voor iedereen aantrekkelijk te maken, en te houden, werd er besloten om het
dagprogramma uit te breiden. We beginnen wat vroeger op de dag (11u) met een tijdrit. Alle deelnemende

renners moeten hiervoor wel aanwezig zijn. Een ploeg bestaat uit maximaal 4 en minimaal 3 renners. Zij rijden
samen één ronde waarbij de tijd die de derde renner bij de aankomst neerzet de tijd is die telt. Als alle
ploegen hebben gereden wordt er een klassement opgemaakt. Vervolgens worden er twee lijsten gemaakt,
deze met de ploegen die de beste tijd hebben gereden en deze met de ploegen die mindere tijden haalden.
Twee wedstrijden:
Later in de namiddag worden er twee wedstrijden gereden welke wij de kleine en de grote finale noemen. De
eerste wedstrijd (14u) wordt betwist door de helft van de ploegen, deze die de minst beste tijden behaalden,
dat noemen wij de kleine finale. De tweede wedstrijd, de grote finale, wordt gereden door de ploegen met de
beste tijden. Om deze selectie te maken wordt de groep van ploegen in twee gedeeld, bij een oneven aantal
deelnemende ploegen wordt de grote finale met een ploeg meer gereden. De wisselbeker, momenteel in
handen van het bedrijf Bruynseels-Vochten, wordt voor één jaar toegekend aan de winnende ploeg van de
grote finale.
Ook bedrijven buiten Bosduin kunnen deelnemen
Op verzoek van enkele Kalmthoutse bedrijven, die niet gevestigd zijn op Bosduin
maar wel willen deelnemen, heeft het bestuur besloten om ook bedrijven die hun
activiteiten hebben binnen de grenzen van de gemeenten Kalmthout en Kapellen
toe te laten.

G-sporters krijgen opnieuw hun wedstrijd.
Wanneer de ploegen de tijdrit hebben gereden wordt hun wat rust gegund. In
afwachting komen de G-sporters op het terrein. Zij rijden om 13u hun wedstrijd. In
onze buurt zijn nogal G-sporters actief en onze vereniging wil hen dan ook graag een
wedstrijd aanbieden.
Kampioenen van Kalmthout en Kapellen!
De veldrit dag wordt afgesloten met een open-kampioenschap. Binnen deze wedstrijden, waaraan iedereen
vanaf de leeftijd van 18 jaar mag deelnemen, worden de deelnemers die uit de gemeenten Kalmthout of
Kapellen komen apart geregistreerd. Zij maken uit wie de kampioenen van hun gemeente worden.
Alle wedstrijden open voor de dames
Alle wedstrijden staan open voor dames en heren. Zowel tijdens de bedrijvencross, de
G-sport wedstrijd, als tijdens het open veldritkampioenschap zullen wij aandacht
hebben voor onze dames. Er worden extra bloemen en truien voorzien!

Heel wat huldigingen
Wieka VZW heeft die dag heel wat huldigingen gepland. Na de wedstrijd voor de G-sporters worden de eerste
drie gehuldigd, vervolgens worden alle G-sporters geroepen om een herinnering te ontvangen.
De huldigingen rond de bedrijvencross en het open kampioenschap gebeuren nadat alle wedstrijden zijn
gereden in de omgeving van de tapgelegenheid. Zo zijn er trofeeën voor de winnende ploegen van de tijdrit,
de eerste drie renners van de kleine finale, de eerste drie van de grote finale, de eerste drie dames tijdens de
kleine en de eerste drie dames in de grote finale. Vervolgens zal de wisselbeker uitgereikt worden aan de
winnende ploeg van de bedrijvencross. De burgemeesters van Kalmthout en Kapellen kunnen vervolgens hun
kampioenen (dames en heren) de kampioenstrui aantrekken, maar ook de eerste drie renners van het openkampioenschap zullen bij de hulde betrokken worden.

Op zondag is het aan de jeugd
Zondag 7 oktober vanaf 10u komt de jeugd aan bod. In de voormiddag zijn er de proeven
voor de miniemen. Na de middag worden er per leeftijdscategorie wedstrijden betwist,
aspiranten en miniemen! Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.
Onze wedstrijden hebben ook namen, wij zetten de traditie verder
We gaan ook verder in de reeks waarbij we onze wedstrijden benoemen
De bedrijvencross wordt nu gesplist
-de kleine en grote finale krijgen als naam mee
Bedrijvencross Industrie Bosduin Kalmthout-Kapellen
1ste GROTE PRIJS BRUYNSEELS-VOCHTEN

6de Ere-prijs Luc Vanwesenbeeck
-De G-sport wedstrijd krijgt als naam mee

6de Ere-prijs Marcel Hensen
-het open veldritkampioenschap krijgt als naam mee
27ste VLAAMSE INDUSTRIEPRIJS BOSDUIN

De omloop

zie ook www.wieka.be
Wie wil er een handje helpen!
Het opzetten van dit veldritweekend vergt weer heel wat werk. Ons groepje is momenteel bezig met het
maken van de omloop, dit verloopt vrij vlot. Het wordt een omloop door bos en weiland maar ook een
stukje op de verharde weg.
Wij zijn nog op zoek naar medewerkers voor de volgende taken:
-vrijdag 5 oktober: laatste hand leggen aan de omloop vanaf 9u en vanaf 17 in orde maken locatie bij
Bruynseels-Vochten
-zaterdag 6 oktober vanaf 9u gedurende dag allerlei taken op omloop, tap en catering
-zondag 7 oktober vanaf 8u gedurende de dag allerlei taken op omloop, tap en catering
-maandag 8 oktober vanaf 9u30: opruimen!
mogen wij even een oogje pinken naar de vele helpers van weleer! Laat vooraf iets weten!

REGLEMENTEN EN INSCHRIJVINGEN:
Surf naar WWW.WIEKA.BE
Met de medewerking van:

Quiz op 12 oktober !
Wij doen een warme oproep naar onze sympathisanten om ook eens mee te komen quizzen. We hebben dit
jaar gekozen voor een nieuwe locatie, zo maken wij het nog wat aantrekkelijker. Jij komt toch ook?
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