
Zondag 29 mei 2022 

WIELERKAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT 
Reglement: 

Art.1: Op zondag  29 mei 2022 wordt het kampioenschap van Kalmthout wielrennen ingericht 

door de gemeentelijke sportdienst van Kalmthout in samenwerking met  Wieka VZW . 

Volgend tijdsschema is voorzien: 

 14u00 start reeks 1 wielerkampioenschap 

15u30 start reeks 2 wielerkampioenschap 

17u00 Huldiging van de kampioenen 

 

Art.2: De omloop voor het wielrennen is de volgende route: 

-vertrek en aankomst: Kapellensteenweg ter hoogte ontmoetingscentrum   

Zonnedauw. 

-Kapellensteenweg 

-Kruisbos 

-Beekdal 

-Foxemaatstraat 

-Kapellensteenweg 

De omloop meet 3 km 800 meter 

 

Art.3: Om deel te kunnen nemen aan de wielerwedstrijden moet de renner vooraf 

inschrijven via een inschrijvingsformulier te vinden op de website.  

www.kalmthout.be/kampioenschap. Dit moet gebeuren ten laatste op donderdag 26 

mei 2022. 

  Renners die deelnemen moeten minimum 16 jaar oud zijn en moeten hun officiële 

woonplaats hebben in de gemeente Kalmthout. De organisatoren behouden zich het 

recht toe dit op de juistheid te controleren en bij overtreding deze renners uit te 

sluiten.  

 Alle deelnemende renners moeten drager zijn van een goedgekeurde helm. De 

wedstrijd is toegankelijk zowel voor vergunning- als voor niet vergunningshouders. 

 Dames die wensen deel te nemen kunnen enkel de start nemen in reeks 1, ongeacht 

hun leeftijd.  

 

Art.4 Renners die aan de wedstrijden deelnemen dienen ten laatste 10 minuten voor de 

start aanwezig te zijn in de aankomstzone. 

 

Art.5: De verdeling volgens leeftijd voor de wielerwedstrijden is als volgt voorzien: 

 -reeks 1:   deelnemers van 45 jaar of ouder 

   Er worden binnen deze reeks drie klassementen gemaakt: 

   GROEP 1: renners vanaf 45 jaar tot 55 jaar 

   GROEP 2: renners vanaf 55 jaar 

   GROEP 3: de dames, ongeacht de leeftijd 

 

http://www.kalmthout.be/kampioenschap


 -reeks 2:  deelnemers van 45 jaar of jonger. 

   Er worden binnen deze reeks twee klassementen gemaakt:  

   GROEP 1: renners van 16 jaar tot 35 jaar  

 GROEP 2: renners van 35 jaar tot 45 jaar.  

 De renners kunnen alleen deelnemen aan de wedstrijd die voor hun leeftijdscategorie 

is voorzien. De geboortedatum telt als criterium voor de reeksbepaling. 

 

Art.6:  De kampioenen van de verschillende reeksen mogen het ganse seizoen de door het 

gemeentebestuur voorziene kampioenstrui dragen: 

 Rond 17u zal de burgemeester of zijn afgevaardigde over gaan tot het uitreiken van de 

truien voor: 

 -de kampioen van Kalmthout +55 jaar 

 -de kampioen van Kalmthout -55 jaar 

 -de kampioen van Kalmthout +35 jaar 

 -de kampioen van Kalmthout -35 jaar 

 -de kampioene van Kalmthout 

 

 De drie eerste renners/rensters van iedere reeks worden gevraagd aanwezig zijn bij 

deze viering. Ieder deelnemer krijgt bij het inleveren van zijn rugnummer een 

aandenken. 

 

Art.7:  De afstanden van de wielerwedstrijden worden als volgt voorzien 

  Reeks 1  8 ronden, zijnde 30km 400 

 Dames   6 ronden, zijnde 22km800 

 Reeks 2  10 ronden, zijnde 38 kilometer 

 

Art.8: De wedstrijden worden ingericht onder toezicht van Cycling Vlaanderen, via de 

inrichtingsvergunning geldt een verzekering conform de regels opgelegd door het KB 

van 28 juni 2019 inzake het organiseren van wielerwedstrijden. 

 

Art.9:  De wedstrijden worden ingericht conform de regels van Cycling Vlaanderen en conform 

dit reglement. Ingeval er discussie ontstaat over het wedstrijdgebeuren beslist de 

voorzitter van de jury samengesteld door Cycling Vlaanderen in overleg met de 

organisatoren, vertegenwoordigers van de gemeente Kalmthout en Wieka VZW. 

 

Art.10: De algemene leiding van de wedstrijden is in handen van wedstrijdcommissaris  Louis 

van den Buijs. Hij krijgt hiervoor de medewerking van de gemeentelijke sportdienst, 

veiligheidscoördinator Stijn Van Bouwel en Cycling Vlaanderen. 

 

Reglement goedgekeurd op 20 april 2022.  

 

Gino Vanthillo   Louis van den Buijs,   Stijn Van Bouwel 

Sportfunctionaris  wedstrijdcommissaris.  veiligheidscoördinator 


