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VOORWOORD

In 2020 organiseerde Vermarc Sport de allereerste professionele wielerwedstrijd sinds het
uitbreken van de coronacrisis. Dat hier gevolg aan zou komen, werd snel duidelijk. Voor de
zaakvoerder van Vermarc Sport, Marc Verbeeck, is de organisatie van één wielerwedstrijd
echter niet voldoende. “Het afgelopen jaar konden tal van koersen niet doorgaan, en we
horen nu ook al de eerste berichten over afgelastingen van wedstrijden voor het nieuwe
wielerseizoen. Dat is erg jammer.”, aldus Marc Verbeeck.
Vermarc Sport wil de wielersport laten leven. Hiervoor plant het bedrijf uit Rotselaar dertien
koersen in Vlaams-Brabant. Iedere wedstrijd maakt deel uit van het ‘Vermarc Cycling Project’.
Met dit project wil Marc Verbeeck koers op zijn mooist. Puur en met de sport als topprioriteit.
Dat dit kan bewees Vermarc Sport met de eerste editie van de Grote Prijs Vermarc op 5 juli
2020.
“We willen de regio Vlaams-Brabant blijven steunen met de organisatie van wielerwedstrijden.
Heel wat bedrijven en verenigingen lijden onder de coronacrisis en durven de organisatie van
evenementen niet te hernemen. Dat is begrijpelijk, maar wanneer wielrennen echt in je bloed
zit, kan je niet anders dan de wielerwereld een duwtje in de rug geven.”
Naast de 2de edite van Grote Prijs Vermarc, komt Vermarc Cycling Project in 2021 met
een programma voor verschillende categorieën. Onder andere zullen de vrouwelijke
jeugdrensters (nieuwelingen en juniores) ook een 2-daagse wielerwedstrijd kunnen rijden.
Verder zal ook de Ronde van Vlaams-Brabant (5-daagse) onder de vleugels van het Vermarc
Cycling Project vallen. Ook de nieuwelingen en de junioren komen aan hun trekken.
“Toen Marc Verbeeck van Vermarc Sport met het idee kwam om de eerste profwedstrijd te
organiseren bij de heropstart van de wielercompetitie na de uitbraak van de coronacrisis
heeft de Vlaams-Brabantse afdeling van Cycling Vlaanderen onmiddellijk haar steun
toegezegd. In een recordtijd van minder dan 3 weken slaagden we er in om deze koers te
laten doorgaan. Mede dankzij de uitgebreide steun van de gemeenten.
Omdat voor de afdeling de sportbeoefening het voornaamste doel is, hebben we vervolgens
doorgezet om ook de Ronde van Vlaams-Brabant in deze moeilijke periode te laten doorgaan.
Dit als enige rittenwedstrijd van die soort in België tijdens het coronajaar 2020.
Toen Vermarc Sport, de shirtsponsor sinds de start van de Vlaams-Brabantse ronde en ook al
ruim 30 jaar sponsor van de afdeling, dan dit schitterend plan voorstelde waren we uiteraard
direct bereid om hier aan mee te werken. Dankzij dit project krijgen we immers in onze regio
een uniek en ongezien wieleraanbod van rittenwedstrijden voor de verschillende categorieën,
een vrouwen-elite clubwedstrijd en een profkoers.
Het Vermarc Cycling Project zal ongetwijfeld een sterke impuls betekenen voor de continuïteit
van de wielersport in onze enthousiaste regio die hiermee een extra stimulans krijgt.”, aldus
Jos Smets, Cycling Vlaanderen Vlaams-Brabant.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op het Vermarc Cycling Project.
Met vriendelijke groeten,
Marc Verbeeck
CEO Vermarc Sport - Vermarc Cycling Project
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UW PARTNER IN SPORTKLEDIJ
Bij Vermarc Sport (gevestigd in Rotselaar bij Leuven)
kan u als indivuele sporter, vereniging, professioneel
wielerteam of bedrijf terecht voor top-notch fiets-,
sport- en vrijetijdskledij. Dankzij de jarenlange
ervaring met world-tour teams als Deceuninck –
Quick-Step, Lotto Soudal en onze Belgian Athletics,
staat de ontwikkeling van onze producten nooit stil.
Vermarc Sport begeleidt u dan ook graag bij uw
zoektocht naar sportkledij met professioneel advies,
persoonlijk contact en een team van ontwerpers in
een puur Europese productie (België en Italië).
Naast individuele fietsers en teams zet Vermarc
Sport zich ook actief in om bedrijven en hun werknemers aan het sporten te krijgen. We merken ook dat
heel wat bedrijven op zoek zijn naar een creatieve
(en sportieve) oplossing om hun merk in de kijker te
zetten. Zo zijn Brand-ambassadors vandaag de dag
een hot-topic. Want met gepersonaliseerde kledij
zet u als onderneming uw medewerkers actief in als
Brand-ambassadors - als vertegenwoordigers, die
uw merk actief ondersteunen en zorgen voor extra
visibiliteit.
Naast gepersonaliseerde kledij, biedt Vermarc Sport
bedrijven ook de kans om een gepersonaliseerde
webshop te lanceren. Waar werknemers, klanten en
sympathisanten kunnen genieten van kwalitatieve
kledij aan voordelige tarieven. De opbouw, logistieke verwerking en verzending kan integraal door
Vermarc Sport beheerd worden.
Dat fietsen en buitensport in de lift zit is geen
nieuwtje. Meer en meer mensen leggen de focus op
gezondheid en beweging, dat wijst ons onderzoek*

van mei 2020 uit. Meer dan 30% van de Belgen is
gestart met wielrennen sinds de dag dat we in ons
kot moesten blijven.
“De cijfers spreken voor zich”, Aldus Marc Verbeeck,
CEO bij Vermarc Sport. “Fietsen is niet alleen gezond en bevorderend voor ieders immuunsysteem.
Het is ook de milieuvriendelijkste manier om je te
verplaatsen. Daarom is het net zo bemoedigend
dat in deze bizarre tijden veel mensen de fiets (her)
ontdekten als een fijne en sportieve manier om even
te ontspannen of als een alternatief vervoersmiddel,
ver weg van alle verkeersstress. Bij Vermarc Sport
zetten we alles in het werk zodat ze daarvoor ook
over de beste kledij kunnen beschikken voor elk
weertype. En zetten we in op extra visibiliteit d.m.v
reflecterende zones op zowat alle producten. Zo
hopen we nog meer fietsfanaten comfortabel en
veilig de baan op te kunnen sturen.”

Uw bedrijf ook sportief in de kijker zetten?
Neem dan even contact op met
info@vermarcsport.be of via 016 58 19 18
*In opdracht van Vermarc Sport deed iVOX een steekproef bij 1.000 Belgen. Dit
onderzoek heeft een maximale foutenmarge van 3,02 procent.

VERMARC SPORT
OLIVIERSTRAAT 95, 3111 WEZEMAAL
WWW.VERMARCSPORT.COM
016 58 19 18

EEN WOORDJE VAN DE MINISTER

Een voetbalwedstrijd van jouw zoon of dochter bijwonen.
Naar die atletiekmeeting gaan die al maandenlang in de
agenda genoteerd stond of onze veldrijders of wegrenners een spannende strijd zien leveren. Het lijkt allemaal
vanzelfsprekend, maar helaas heeft ook de sportwereld hard te lijden
onder deze gezondheidscrisis.
“Elk nadeel heb zijn voordeel”, zei een getalenteerd voetballer. In
coronatijden bonden immers nog nooit zoveel Vlamingen de sportschoenen aan. Iedereen zet elkeen van ons aan om zelf meer te gaan
bewegen en sporten. Sport maakt ons beter. Actief sporten maakt
ons fysiek en mentaal gezonder. Maar eens te meer moeten we vandaag helaas achter gesloten deuren genieten van de prestaties van
onze favoriete sportploeg of sporter.
Onze sporters moeten het even zonder de twaalfde man stellen,
zonder supporters, zonder hun trouwe aanhang. Nog even volhouden. Binnenkort kunnen we weer juichen langs de zijlijn, in het stadion
of langs de kant van de weg wanneer het wielerpeloton voorbijkomt.
Alles komt goed, altijd..
Ben Weyts
Vlaams minister van Sport
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VZW RONDE VAN VLAAMS-BRABANT
ORGANISATIECOMITÉ

Organisatie:		
Ronde van Vlaams-Brabant vzw
rvb@rondevanvlaamsbrabant.be
			
Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee
		
Voorzitter:		Eddy Lissens				eli@rondevanvlaamsbrabant.be
		
Secretariaat:		Joël Caes				jca@rondevanvlaamsbrabant.be
		
Penningmeester:
Jos Smets				jsm@rondevanvlaamsbrabant.be
		
Leden:			Benny Willems				bwi@rondevanvlaamsbrabant.be
		
			Joeri Michiels
		
			Willy Engels
		
			Remi Hoylaerts
		
			Marc Buedts
		
			Christel Vanhoutvinck
			Lyanne Lissens

PRAKTISCHE INFORMATIE

Hieronder kan u praktische informatie in verband met de Grote Prijs Vermarc Vrouwen
(Vermarc Cycling Project) terugvinden.
Alle informatie over deze wedstrijden kan u ook terugvinden op
www.groteprijsvermarc.com

ZATERDAG 31 JULI 2021
Vrouwen 1.15.2-IC
Leefdaal: 93km (10 rondes van 9,3km)
Inschrijving :
Briefing :
Start : 		
Aankomst :

8u30 – 9u45 • Dorpstraat 570, Leefdaal
10u00 • Dorpstraat 570, Leefdaal
12u00 • Dorpstraat 570, Leefdaal
Dorpstraat 570, Leefdaal
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DEELNEMENDE CLUBS

1. De Sprinters Malderen
2. Doltcini-Corlyp-Waasland Security DT
3. Isorex-No Aqua Ladies Cycling Team
4. Kdm-Pack Cycling Team Vzw
5. Keukens Redant Cycling Team
6. Bingoal-Wb Ladies
7. S-Bikes Doltcini
8. WV De Amstel
9. Swabo Dames Cyclingteam
10. WV De Kannibaal
11. Jan Van Arckel
12. Nwvg-Uplus
13. Restore Cycling Team
14. Talent Cycling
15. Watersley R&D Cycling Team
16. W.V. Schijndel
17. Team Noord-Holland
18. Team Loving Potatoes
19. Adelaar Wielerzone Lady’s Cycling Team
20. Wielerzone Nederland

RONDEKARAVAAN
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
15
16
17

Politie (5’ car)
Pilootwagen
Moto’s Politie
Koersdirecteur
Moto’s seingevers
Moto’s TV
Neutrale wagen 1
Neutrale wagen 2
Commissaris 2 (FORD Garage Feyaerts)
Renners
Voorzitter college (Telecomwagen KBWB)
Dokter – EMES (FORD Garage Feyaerts)
Commissaris Moto
Wagens ploegleiders
Commissaris 3 (FORD Garage Feyaerts)
Wagens ploegleiders
Neutrale wagen 3
Commissaris 4 (FORD Garage Feyaerts)
Hulpdiensten: Ambulance EMES
Groene vlag
Politie

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

		

FREQUENTIE RADIO-TOUR = 160,10625

COLLEGE VAN COMMISSARISSEN
Voorzitter:					Sven Kaesemans
Radio tour:					André Vanlint
Commissarissen:				André Strouven
						Bart Coeckaets
Commissaris moto:				Eddy Lissens
Aankomstrechter:				Kurt Feucht
Uitslagen:					Mia Willems
Transponders:				Mia Willems
Finish-camera:				Ronny Douwen
Reportageteam Belgian Cycling:		
Melchior Avonds
Verantwoordelijke radioverbinding:
Telecomteam Belgian Cycling
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ZIEKENHUIZEN

LEUVEN
UZ Gasthuisberg			
Heilig Hart Naamsestraat		

Tel: 016/33 22 11 – 016/34 39 00
Tel: 016/20 92 80 – 016/20 92 11

HULPDIENST RONDE VAN VLAAMS-BRABANT
EMES Tel : 0473/39 39 39

Dringende- en niet dringend ziekenvervoer • Consultaties - Medische hulpposten • Repatriëringen
Postbus 6, 1785 Merchtem • Algemeen: 02 888 92 82 • www.emes.be • info@emes.be
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ZATERDAG 31 JULI 2021

Organisator: 			

LEEFDAAL

vzw The beginners - Leefdaal

Voorzitter:				Achiel Loockx
Secretaris:				Benny Vanderveken
Penningmeester:			

Dirk De Hertogh

Koersdirecteur:			Dirk Overloop

Afstand: 				93 km (10 ronden van 9,3km)
Inschrijvingen: 			
8u30 – 9u45 • Dorpstraat 570
Briefing:
10u00 • Dorpstraat 570
Presentatie ploegen: 		
Podium, Dorpstraat 570
Start: 					12u00 • Dorpstraat 570
Fotofinish:
Rechts
Kleedkamers:			Sporthal Leefdaal
EHBO post : 				
Dorpstraat 544
Parking ploegleiders: 		
Dorpstraat
Bevoorradingszone: 		
Dorpstraat
Wegwerpzone: 			
Dorpstraat
Afleiding volgwagens:
Bronstraat, 150m voor de aankomst
Aankomst: 				Dorpstraat 570
Huldiging Podium: 			
Dorpstraat 570
Anti-dopingcontrole: 		
Sporthal 542
Jury/uitslag: 				Dorpstraat 570
Afhalen uitslagen: 			
Wordt per mail naar de ploegen verzonden

OVERZICHT GROTE PRIJS VERMARC VROUWEN
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OVERZICHT GROTE PRIJS VERMARC VROUWEN

WEDSTRIJDREGLEMENT 2021

1. ORGANISATIE

De Grote Prijs Vermarc Sport wordt georganiseerd door vzw Ronde van Vlaams-Brabant, in
sa-menwerking met Cycling Vlaanderen -Vlaams Brabant volgens de reglementen van Belgian
Cycling en van de UCI. De Grote Prijs Vermarc Sport wordt gereden op zaterdag 31 juli 2021.

2. DEELNEEMSTERS

Alleen rensters uit clubploegen kunnen deelnemen. Vrouwen behorende tot UCI WorldTour
teams en Continentaal dames UCI teams zijn niet toegelaten.
Het deelnemersveld wordt, via uitnodiging, samengesteld uit clubs van min. 5 renners en max.
8 renners.

3. WEDSTRIJD

De wedstrijd is geklasseerd als 1.15.2-IC Nationaal .

4. PERMANENCE & PLOEGLEIDERSMEETING

Permanentie: De ploegleiders dienen de rugnummers en kaderplaatjes af te halen op 31 juli
van 8u30 tot 9u45 in de permanentie, Dorpstraat 570 te Leefdaal .
De ploegleidersvergadering vindt plaats in de feesttent, Dorpstraat 570 te Leefdaal op
zaterdag 31 juli om 10u.

5. VOLGWAGENS EN VOLGERS

Elke chauffeur van de volgwagen is gehouden de wegcode te eerbiedigen.
De ganse karavaan zal begeleid worden door mobiele signaalgevers, die mee zullen instaan
voor de veiligheid gedurende de wedstrijd. Samen met de vaste signaalgevers zullen zij de
hindernissen aanduiden met behulp van de gele vlag. Dit gevaarsteken geldt zowel voor de
renners als voor de volgers.
Alle wagens zullen verplicht aan de rechterkant van de weg rijden en rijden in dubbele file is
verboden.
Aanvullend bij de richtlijnen van de koersdirectie en de aanwezige commissarissen tijdens de
wedstrijd geldt de toepassing van de 20” regel: geen enkel voertuig noch wagen noch moto kan
rijden tussen de renners wanneer de afstand minder dan 20 seconden bedraagt.
Tevens vraagt de organisatie met aandrang om volgende toe te passen in de wedstrijd: de
af-stand tussen renners en volgwagens/moto’s die zich achter de renners bevinden dient
minimaal 10m te bedragen, om zo in geval van calamiteiten over voldoende tijd te beschikken
om op een gepaste en veilige wijze te (kunnen) reageren.
Aan de volgers wordt gevraagd steeds voorrang te verlenen aan de sportdirecteurs en de
offici-ele volgwagens van jury en organisatie. Daarbij wordt ook aan de motorrijders gevraagd
speciaal te letten op de veiligheid van de renners en het normale koersverloop niet te storen.
Voor de motards na het peloton zullen de organisatoren voldoende afsnijpunten voorzien om
het passeren van het peloton te vermijden.
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WEDSTRIJDREGLEMENT 2021

Alle voertuigen in de wedstrijd moeten daarbij beschikken over een officieel volgbewijs en een
radio-ontvanger, teneinde de richtlijnen en informatie van de koersdirectie, de voorzitter en
leden van de jury te kunnen ontvangen. Deze officiële volgbewijzen worden uitgereikt op de
wedstrijdpermanentie en omvatten een officieel volgbewijs en een zelfklever van de organisa-tie.
Alleen de personen in het bezit van een polsband of badge, die door de organisatoren afgeleverd wordt en die ten allen tijde moet gedragen worden, zullen toegelaten worden tot de volgerskaravaan. De ploegleiders zullen verantwoordelijk gesteld worden indien andere personen
in zijn wagen hebben plaatsgenomen. In de ploegleiderswagen kan enkel de mekanieker van het
team plaatsnemen, naast de ploegleider en de chauffeur.
Elke wagen dient voorzien te zijn van de officiële volgbewijzen afgeleverd door de organisatoren. Een wagen niet uitgerust met de juiste volgersdocumenten is niet toegelaten in de wedstrijdkaravaan.
Alleen de wagens met een speciaal kenteken mogen bij het einde van de rit de aankomstlijn
overschrijden. Per wielerploeg wordt één volgwagen toegestaan.

6. MEDISCHE DIENST

Een medische dienst staat ten dienste van de rensters en de volgers en omvat 1 ambulance in
wedstrijd en een vaste post.

7. NEUTRALE WAGENS

De organisatie stelt twee neutrale wagens met nodige materialen ter beschikking. Deze service
wordt verzorgd door het VISION team.

8. PRIJZENGELD

De Grote Prijs Vermarc Sport is begiftigd met volgende prijzen:
Individueel : 400 EUR (20 prijzen : 75 - 55 - 45 - 35 - 25 - 20 - 15 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -10 10 -10 - 10 - 10 - 10).
Club: 200 EUR (5 prijzen) : 75 - 50 - 35 - 20 - 20
De uitbetaling van deze prijzen gebeurt na de wedstrijd.

9. PARCOURS

Start om 12u aan de aankomst
Afstand omloop: 9,3 km
Aantal omlopen: 10

10. ANTI-DOPINGCONTROLE

Het anti-dopingreglement van NADO Vlaanderen (conform Belgian Cycling en UCI) wordt integraal toegepast. Bovendien wordt tevens de antidopingwet van de bevoegde Gemeenschap
toegepast conform de geldende wetgeving.
De anti-doping controle wordt voorzien in de Sporthal, Dorpstraat 542.

WEDSTRIJDREGLEMENT 2021

11. HULDIGING

Er wordt conform de richtlijnen ivm Corona maatregelen een huldigingsceremonie met fotosessie voorzien onmiddellijk na de finish en het bekendmaken van de uitslag.

12. BEVOORRADINGS- EN AFVALZONE

Er wordt een bevoorradingszone voorzien in de Dorpstraat
De renners mogen geen afval noch lege bidons wegwerpen op de openbare weg. Hiertoe is na
de bevoorradingszone de zogenaamde “wegwerpzone” voorzien.

13. VOLGORDE DER PLOEGEN IN DE WEDSTRIJDKARAVAAN

De volgorde van de ploegwagens in de wedstrijd wordt bepaald door lottrekking.
De ploegleider van elke ploeg ontvangt zijn volgnummers voor de teamwagen die hun plaats
aangeeft in de wedstrijdkaravaan van de Grote Prijs Vermarc Sport. Deze nummer dienen ze,
duidelijk zichtbaar, aan te brengen op de achterruit (links) van hun volgwagen. De wagens van
de ploegleiders nemen tijdens de wedstrijd plaats op de rechterstrook van de weg. Alleen door
oproep of door aanvraag bij de commissarissen mogen zij hun plaats verlaten en zich ter hoogte
van het peloton begeven.
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