
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLEMENT 2016-2017 voor de clubkampioenschappen CYCLO en VTT 
 
1. TC Houtland Ertvelde vzw richt jaarlijks twee clubkampioenschappen in, namelijk:  

 een CYCLO-clubkampioenschap en een VTT kampioenschap. 
Het CYCLO-kampioenschap begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het 
daaropvolgende jaar. 

 Komen in aanmerking voor het CYCLO-kampioenschap : 
- alle CYCLO-fietstochten met de verplaatsingen (geen gedeeltelijke verplaatsingen !!) 
- alle verplaatsingen naar de VTT’s (geen gedeeltelijke verplaatsingen!! ) 
- alle VTT’s gereden tussen 1 maart en 30 september . 

  
 Het VTT-clubkampioenschap begint op 1 oktober en eindigt de laatste dag van februari 

van het daaropvolgende jaar. 
 Komen in aanmerking voor het VTT-clubkampioenschap: alle VTT’s die gefietst worden 

in deze periode. 
 

2. De leden van TC Houtland Ertvelde vzw worden gerangschikt naar het hoogst aantal 
gereden kilometers. 

 
3-    Vaststelling van de gereden kilometers: 

A. voor het CYCLO-clubkampioenschap: 
a. de kilometers van de proeven zoals vermeld in de officiële kalenders 
b. de kilometers van de mid-wekelijkse groepsuitstappen, georganiseerd vanaf de 

eerste woensdag na de jaarlijkse invoering van het zomeruur tot en met  
30 september, met start en aankomstplaats aan het clublokaal. 

c. de verplaatsingskilometers, heen en/of terug, per fiets afgelegd langs de kortste 
weg tussen het lokaal ( Het Oude Gemeentehuis ) en de startplaats van de proef. 
De verplaatsingskilometers gelden niet voor  de eigen inrichtingen en de 
woensdagavond tochten. Gedeeltelijke verplaatsingen komen NIET in 
aanmerking.  Een proef kan gereden worden zonder verplaatsing (ZV), met een 
halve verplaatsing (1/2V) of met een volle verplaatsing (MV).  

 De lijst met de in te vullen verplaatsingskilometers vind je op www.tc-houtland-
ertvelde.be en is ook terug te vinden in het excelfomulier (tabblad afstanden tabel 
) waarmee elke Houtlander zijn gereden ritten kan doorsturen.  

d. de kilometers van de permanente routes. Elke permanente route komt slechts 
éénmaal per jaar in aanmerking voor het cyclo-clubkampioenschap.  
Oostvlaamse permanente routes moeten steeds met het officiële controleblad en 
betalend gefietst worden. Controlestempels zijn te nemen in om het even welke 
officiële inrichting (vb Politiekantoor, Gemeentehuis …) of handelszaak. 

 Uitzondering wordt gemaakt voor de permanente routes die opgenomen zijn, in 
het “winter-laureaatschap permanente routes”. 

 

http://www.tc-houtland-ertvelde.be/
http://www.tc-houtland-ertvelde.be/


 

 Deze permanente routes: 
 - moeten gereden worden tussen 1 oktober en de laatste dag van februari van 

 het daaropvolgende jaar. 
 - moeten vermeld worden op het daarvoor voorziene formulier . 
 - mogen niet-betalend gereden worden . 

Niet Oost-Vlaamse routes & Oost-Vlaamse VVV-routes mogen zonder officiële 
controlekaart gefietst worden. 

e. Bij opgave in een proef of clubuitstap komen slechts de per fiets afgelegde 
kilometers in aanmerking voor het clubklassement.  Er kan hierop een uitzondering 
gemaakt worden, indien het gaat om een onherstelbaar defect aan de fiets of bij 
een valpartij: hierover neemt het bestuur een beslissing. 

 
B. voor het VTT-clubkampioenschap: de kilometers van de proeven zoals vermeld in 

de officiële kalenders 
4. Bevestiging van deelname: 
 De leden die aan een proef of uitstap hebben deelgenomen, dienen dit binnen de 

gestelde termijn (zie onderaan uw uitslagenlijst) te melden. Indien men zijn uitslagenlijst 
niet periodiek binnen brengt, zal men ook niet in aanmerking komen om clubkampioen, 
clublaureaat en alle andere laureaatschappen te behalen . 

5. Tijdstip van betwisting der proeven: 
a. Alle proeven van om het even welke federatie, buitenlandse proeven, diagonalen, 

driehoeken, permanente routes, clubinrichtingen en clubreizen kunnen gefietst 
worden op om het even welke dag van de week.  

 De proeven voor het “winter-laureaatschap permanente routes”, mogen niet gefietst 
worden, op de data dat er tussen 1 oktober, en de laatste dag van februari van het 
daaropvolgende jaar, in Oost-Vlaanderen een CYCLO-tocht staat geprogrammeerd 
op de kalender van WBV. 

b. Meerdaagse private reizen moeten over minstens 3 dagen gefietst worden, met meer 
dan 300 km gereden kilometers én met overnachtingen op ten minste 100 km in 
vogelvlucht van het clublokaal. 

c. Eenmaal per week, en dit vanaf het begin van het zomeruur tot en met 
30 september, kan er op woensdagavond een fietsuitstap in groep gebeuren, die 
meetelt voor het clubkampioenschap. 

d. Deelnemen aan organisaties van TC Houtland Ertvelde vzw is gratis voor alle leden, 
enkel op de dag zelf dat deze inrichting plaatsvind. Niet vergeten om zich in te 
scannen ! 

6. Alle deelnames aan proeven of uitstappen van onze leden, zijn door de leden 
controleerbaar tot het einde van het fiets-kalenderjaar. 
7. Alle proeven worden geacht gefietst te worden met de "fietstoeristische geest".  Daar 

dit klassement enkel van toeristische aard is, rekent de club op de eerlijkheid van de 
leden. 

 Leden die het reglement niet eerbiedigen of bedrog plegen worden uitgesloten  uit het 
clubkampioenschap. Zij ontvangen geen waardebon(s). 

 Ieder lid waarvan de daden of houdingen van die aard zijn dat ze TC Houtland Ertvelde 
vzw of het wielertoerisme in het algemeen schade berokkenen wordt gestraft met 
uitsluiting uit de club! 

8. Alle door huidig reglement niet voorziene gevallen vallen onder de bevoegdheid van het 
bestuur, dat zich het recht voorbehoudt te allen tijde de reglementen aan te vullen of ze 
te wijzigen waar nodig. Aanvullingen en/of wijzigingen worden gepubliceerd in het 
clubblad "DE HOUTLANDER". 

9. Om in aanmerking te komen voor clubkampioen en clublaureaat + alle andere 
laureaatschappen , dient men zijn uitslagenlijst (de uiterste datum staat onderaan 
vermeld op uw uitslagenlijst) in te dienen als volgt: 



 

  de uitslagenlijst in de brievenbus deponeren van Geldhof Albert, Snoekstraat 1, 9940 
Kluizen-Ertvelde. 

 de uitslagenlijst doormailen naar: albert.geldhof@skynet.be 
 
10. De stand van het clubkampioenschappen CYCLO en VTT kan men raadplegen op 

onze website en zal telkens vermeld staan in ons 3-maandelijks clubblad “De 
Houtlander”. 

 
11. De eerste 25 van het CYCLO-clubkampioenschap van TC Houtland Ertvelde vzw 

ontvangen een waardebon van  20,00 euro .  
 
12. De eerste 10 van het VTT winter - clubkampioenschap van TC Houtland Ertvelde vzw 

ontvangen een waardebon van  20,00 euro . 
 
13. Elk clublid kan CLUBLAUREAAT worden, en ontvangt hiervoor een waardebon van 

25,00 euro, als hij voldoet aan alle volgende voorwaarden: 
a. deelnemen aan VIJFENTWINTIG  proeven vermeld op de kalender van WBV, waarbij 

de deelname aan het OFMW (Oostvlaams fiets- en mountainbike weekend) verplicht 
is en waarbij de deelname aan het BCH (Belgian Cycling Happening) ook verplicht is 
als het in Oost-Vlaanderen wordt georganiseerd. 

B deelnemen aan 4 van de 7 organisaties van TC Houtland Ertvelde vzw of meewerken 
bij de organisatie ervan (Morgenzonrit, Centrumfietstocht, Vriendschapstocht, 
Sponsorrit, Houtland-VTT/cyclo, Houtlandroute en nieuwjaarsreceptie).  In geval TC 
Houtland Ertvelde vzw een TOP-rit mag organiseren, wordt dit 
deelnemen/meewerken aan 5 van de 8 organisaties. 

 
14. Elk lid van TC Houtland Ertvelde vzw ontvangt een waardebon van 10,00 euro voor de 

volgende laureaatschappen: 

 Provinciaal Laureaat Permanente Routes 

 Provinciaal laureaat CYCLO 

 Provinciaal laureaat winter-CYCLO/VTT 

 Vlaams Laureaat Wielertoerisme 

 Provinciaal ZOMER-laureaat VTT 

 Kids zomer laureaat  

 Club-laureaat permanente routes winter 

 Laureaat Ster van het Meetjesland (Pt, Au, Ag en brons)  

 Laureaat LM Classics. 
 
15. De waardebons hebben een beperkte geldigheidsdatum, dit staat ook op de bons . 
 
16. Het recht op de waardebon(s) geldt enkel indien men het daaropvolgend jaar lid blijft  
         van TC Houtland Ertvelde vzw. 
 
17.  De ontvangen waardebon(s) kan (kunnen) aangewend worden voor: 

a. de aankoop van fietskledij van TC Houtland Ertvelde vzw 

b. aankoop van fietsmateriaal bij Pago-Bikes, Hoge Avrijestraat 42, 9940 Ertvelde 
c. deelname aan de jaarlijkse souper van TC Houtland Ertvelde vzw 
 

TC Houtland Ertvelde vzw vraagt u om steeds in de Augustijn-uitrusting te fietsen. 

 
Opgemaakt te Ertvelde op 14/09/2016 

mailto:albert.geldhof@skynet.be

