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Grote Prijs 

 Juul Marinus 

 
 

INTERCLUB 1.12/IC2 
VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN 

 
 

Zandhoven (Pulderbos) 8 mei 2022 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Woordje van de voorzitter 
 
Beste mensen eindelijk kunnen we terug beginnen met onze belangrijkste hobby. 
Na een periode van corona mogen we terug beginnen met de wielersport in de kijker te brengen 
Waar we ons volledig kunnen inzetten ,het is niet simpel dat je merkt  je verschillende  zijn er 
weg gevallen door ziekte ;en dan juist nog die ge meest aan hart die het dierbaarste zijn. 
Maar we moeten verder nu en de schakels wat verzetten . 
Ik zeg altijd samen kunnen we bergen werk aan .allemaal in de zelfde richting dan gaan we 
wel geraken en zo zijn we terug begonnen ook om dat er niet zoveel wedstrijden zijn er stoppen 
ook meer en meer ? 
De jongens willen natuurlijk allemaal winnen hé. 
Daarom laat de renners maar eens goed knallen   in de grote prijs juul marinus en de beste zal 
winnen!! 
Veel plezier nog met onze sport  wielrenner. 
Grtjs van het bestuur 
 
 
 
Het bestuur: “ de rappe spurt “ 
Voorzitter: Schrijvers Francis. 
Penningmeester: Bollansee Ria 
Secretaris: Marinus Conny 
Koersdirecteur: Termont Gabriël 
Leden: 
            Vleugels Rudy 
            Vleugels Fanny 
            Vercammen Willy 
            Vercammen Kevin  
            Cools Patrick 
            Simons Sarah 
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WEDSTRIJD REGLEMENT 2022 
 

Artikel 1: Organisatie 
De Grote Prijs Juul Marinus wordt georganiseerd  door “ De Rappe Spurt” en wordt gereden onder de 
reglementen van de Belgian Cycling / Cycling Vlaanderen, dit op zondag 8 mei 2022.  
 
Artikel 2:  Type wedstrijd 
De wedstrijd is een nationale interclub klasse 1.12 IC2 en staat open voor Belgische clubploegen met 
Elite zonder contract +U23 en buitenlandse clubploegen. Mixte ploegen, Belgische samengestelde 
ploegen van clubs en individuele renners, Belgische provinciale/regionale en nationale selecties 
(zonder renner van UCI -teams) zijn eveneens toegelaten.  
 
Het aantal renners per ploeg bedraagt min. 5 en max. 7 er worden maximun 25 ploegen toegelaten. 
 
Artikel3: Permanentie 
De permanentie bevindt zich in het Gemeentezaaltje, Dorp, Pulderbos  en is geopend van 10u tot 
19u. 
 
Het inschrijven van de deelnemers en afhalen van de rugnummers /kaderplaatjes gebeurt  door de 
ploegleiders in de permanentieruimte van 11u tot 12u15. 
Zij betalen70€ (10€ per renner, 5€ voor de inschrijving en 5€ waarborg). Renners met een 
buitenlandse vergunning betalen 5€ extra. 
Na de wedstrijd worden de rugnummers/kaderplaatjes terug binnengebracht in de permanentie, dit 
kan tot 1 uur na de wedstrijd, de 5€ waarborg per renner wordt dan terugbetaald. 
 
De briefing van de ploegleiders georganiseerd volgens artikel 1.2.087 van het reglement Belgian 
Cycling,  in aanwezigheid van het college van commissarissen, zal plaatsvinden om 12u30. 
 
Artikel 4:  Tekenen startblad 
Iedere renner is verplicht eigenhandig het controleblad te tekenen. Dit zal gebeuren per ploeg op het 
podium aan de startzone,  van 13u tot 14u15. 
 
Artikel 5: Radio-tour 
De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op Radiotour kanaal2.  
                                Kanaal 2             = 160.10625 
 
Artikel 6: Anti-dopingcontrole 
Het antidopingreglement van Belgian Cycling en NADO Vlaanderen is van toepassing op deze 
wedstrijd. De anti-dopingcontrole zal plaatsvinden in het Gemeentezaaltje, Dorp, Pulderbos . 
Elke renner is persoonlijk verantwoordelijk om zich te vergewissen of hij aangeduid is voor deze 
medische controle. 
 
Artikel7: Tijdslimiet 
Elke renner die meer dan 8% later aankomt dan de winnaar zal niet opgenomen worden in de uitslag. 
De tijdslimiet kan verhoogd worden door het College van Comissarissen, in overleg met de 
organisatie, in geval van buitengewone omstandigheden. 
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Artikel 8: Foto-finish 
Foto-finish zal links  worden opgesteld.   
 
 
Arikel 9: Prijzen 
Individuele prijzen, (690€) volgens barema van Belgian Cycling. 
Clubprijzen (380 €) volgens barema Belgian Cycling. 
Knelspurten (200€) zijnde 100€ - 60€ - 40€, deze worden betwist op het einde van 4e-6e-8e-10e ronde 
telkens aan de aankomstlijn, punten voor de eerste 3 renners , per spurt  5-3-1 punt. Bij gelijkheid is 
het aantal overwinningen bepalend, bij een nieuwe gelijkheid is de behaalde plaats in de einduitslag  
van de wedstrijd bepalend. Om in aanmerking te komen dient de renner de wedstrijd te hebben 
uitgereden. 
 
Alle prijzen worden uitbetaald in de voorziene permanentie ruimte. 
 
Artikel 10: Huldiging van de laureaten 
De eerste 3 renners in de uitslag en de eindwinnaar van de knelspurten dienen zich onmiddellijk na 
de aankomst naar het huldigingspodium aan de aankomst te begeven. 
 
Artikel 11: Volgorde van de ploegen in de wedstrijdkaravaan 
De volgorde van de ploegwagens wordt conform artikel 2.3.018 bepaald tijdens de briefing met de 
ploegleiders. De ploegleiders ontvangen dan hun volgnummer welke duidelijk zichtbaaraangebracht 
moet worden op de achterzijde van nhun ploegwagen in de wedstrijd. 
Elke wagen die zich bevindt tussen de twee vlaggen, moet op een zichtbare plaats aan de voorruit 
hun volgbewijs bevestigen aan. Bij het niet - opvolgen van deze maatregel moet het voertuig 
onmiddellijk de wedstrijd verlaten. 
De ploegwagens dienen zich op te stellen in het “Dorp.”   
Na de officiële start kunnen de ploegwagens hun plaats innemen volgens de volgorde bepaald tijdens  
de briefing. Tijdens de wedstrijd rijden alle wagens met dimlichten aan en op de rechterstrook van de 
weg. 
Op het einde van de laatste ronde is er een afleiding voorzien , ± 200 m voor de finish linksaf  richting 
het “Dorp”. 
 
Artikel 12: Inbreuken/boetes 
Voor de inbreuken/boetes zijn de reglementen en barema’s van Belgian Cycling van toepassing. 
 
Artikel 13: Neutrale volgwagens 
De wedstrijd wordt bijgestaan door 2 neutrale wagens van de Neutrale Wagensservice van de 
gebroeders Van Steenkiste. 
 
Artikel 14: Bevoorrading- Dropzone 
Een bevoorradings/wegwerpzone is voorzien op de Boudewijnlaan, bevoorrading in de 
aankomstzone is verboden. 
 
Artikel 15: Medische diensten: 
Een medisch team (Het Vlaamse Kruis ) zal tijdens de wedstrijd aanwezig zijn. Zij voorzien een vaste 
hulppost en een ambulance in de wedstrijd. 
 
 



Grote Prijs Juul Marinus 1.12/IC.2 zondag 8 mei 2022
   

6 

 

 
Artikel 16: Klachten 
Eventuele klachten kunnen tot 30 min. na de wedstrijd bij de jury worden ingediend. Alle 
onvoorziene gebeurtenissen worden door de wedstrijdjury beslist. 
 
Artikel 17: Volgwagens -veiligheid 
Alleen wagens in het bezit van een officieel volgbewijs en radio-ontvanger, teneinde de richtlijnen en 
informatie van koersdirectie, voorzitter en jury te kunnen ontvangen mogen plaatsnemen in de 
karavaan. Een wagen niet - uitgerust met de juiste volgersdocumenten is niet toegelaten in de 
wedstrijdkaravaan.  
Alleen wagens met het speciale kenteken “A” mogen bij het einde van de wedstrijd de aankomstlijn 
overschrijden. Alle andere voertuigen nemen de voorziene afleidingsroute. 
  
De karavaan wordt begeleid door politie en mobiele seingeverswelke zullen instaan voor de 
veiligheid tijdens de volledige duur van de wedstrijd. Elke chauffeur van een volgwagen dient tevens 
de wegcode te respecteren, rijden in dubbele file is verboden, hou discipline in de karavaan!!!  
 
Hindernissen worden aangeduid met een gele vlag. 
 
Artikel 18:  
Het is verboden om voetpaden, bermen en fietspaden die zich buiten het parcours bevinden, en 
gescheiden worden door boordstenen, bermen, verhogingen of andere fysieke kenmerken te 
gebruiken indien hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat voor o.a. andere renners, toeschouwers 
of indien deze actie een duidelijk voordeel oplevert.  
 
Artikel 19:  
De organisatie wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen waarvan de renners of volgers tijdens 
de wedstrijd het slachtoffer zouden kunnen worden  ,evenals schade toegebracht aan hun 
eigendommen. 
 
En nog even dit…….. HOU ONS DORP SCHOON 
 
Zandhoven is een landelijk dorp met veel aandacht voor natuur en groen, mogen we jullie vragen om 
dit te respecteren en op en langs het parcours geen afval achter te laten.  
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ORGANISATOR - ALGEMENE LEIDING: 
SCHRIJVERS Francis  
Borgerhoutstraat 9 bus 202 
2310 Rijkevorsel 
GSM 0496/170815 
e-mail: francis_schrijversria@hotmail.com 
 
PLAATSELIJKE ORGANISATOR    
BOLLANSEE Ria 
Bruggestraat 12 
2240 Zandhoven 
GSM 0495/695743 
e-mail: derappespurt@hotmail.com 
 
KOERSDIRECTEUR. 
TERMONT Gabriel 
Tielendorp 34 bus 1 
2460  Kasterlee (Tielen) 
GSM 0495/374576 
e-mail: gabriel.termont@gmail.com  
 
VERANTWOORDELIJKE PERMANENTIE 
MARINUS  Conny  
 

mailto:francis_schrijversria@hotmail.com
mailto:derappespurt@hotmail.com
mailto:gabriel.termont@gmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4CQxtx9qVX-ahM&tbnid=m1MCjjxzJNKAfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.heuvelland.be/startsite/283-www&ei=5q4EVNXUMcmkPfK8gOgE&bvm=bv.74115972,d.ZWU&psig=AFQjCNFbZNINHDZWqyonm1zm_06uV_ma7g&ust=1409679178759901
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VERANTWOORDELIJKE  SEINGEVERS 
VERCAMMEN Kevin 
 
VERANTWOORDELIJKE  LOGISTIEK 
SCHRIJVERS Francis   
 
VERANTWOORDELIJKE PARCOURS  - VEILIGHEID - SIGNALISATIE 
VLEUGELS Rudy – VERCAMMEN Willy – SCHRIJVERS Francis 
 
VERANTWOORDELIJKE  MOTARDS 
VLEUGELS  RUDY  
 
MEDISCHE DIENST  
Het Vlaamse Kruis, afdeling Turnhout, vaste hulppost en ambulance op het parkoer. 
Standplaats tijdens de wedstrijd: het “Dorp” – aankomstzone – Pulderbos.  
 
ZIEKENHUIS IN DE NABIJHEID 
H. Hartziekenhuis – Mechelsestraat 24 - Lier – Tel. 03/4912345 
AZ St Jozef ziekenhuis – Oude Liersebaan 4 – Malle – Tel. 03/3802011 
AZ St.Elisabeth ziekenhuis – Nederrij 133 – 2200 Herentals – Tel. 014/246111 
 
NEUTRALE VOLGWAGENS 
Er zijn 2 neutrale wagens voorzien door Gebroeders Van Steenkiste. 
 
VERANTWOORDELIJKE PROTOCOLAIR 
PERSYN Raymond 
 
VERANTWOORDELIJKE PR 
SCHRIJVERS Francis – BOLLANSEE Ria 
 
PRESENTATOR 
DE CLERCQ Willy 
 
 
SAMENSTELLING COLLEGE VAN COMMISSARISSEN 
VOORZITTER:     DE VOS Guy    
AANKOMSTRECHTER:    VERBIEST Patrick 
COM. 2:     VAN GOETHEM Erik 
COM. 3:     DUYSSENS Karlien 
COM. 4:     VAN STEENBERGEN Rudi 
COM. MOTO:     CAMPO Glenn 
PILOOT-MOTO :    SMET Benny 
OPERATOR-UITSLAGEN verwerking :  WILLEMS Mia 
TECHNISCHE AFGEVAARDIGDE:  ELIAERTS François 
FOTOFINISH:     DOUWEN Ronny     
TELECOM JURY 1:    AVONDS Mel 
RADIO-TOUR:     PIETERS Danny 
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INSCHRIJVING  
11u – 19u:  Permanentie het Gemeentezaaltje 
   Het Dorp  - PULDERBOS 
11u – 12u15:  Afhalen rugnummers en volgbewijzen 
12u30   Ploegleidersvergadering  
13u – 14u15:  Tekenen controleblad podium ter hoogte van aankomst  
 
START 
14u30     VERTREK ter hoogte van het “Dorp” 
Vanaf 14u   Opstelling volgwagens  
 
WAGEN DIE WEDSTRIJD VOORRIJD RODE VLAG 
SMITS Paul  GSM 0475/357040 
 
WAGEN GROENE VLAG 
FIRMA AIRCO 
 
 
PARCOURS 

12 rondes van 13,1 km, in totaal 157,2 km 
 
AANKOMST 
Omstreeks 18u: in het “Dorp” te PULDERBOS 
Ploegleiders worden op ± 200 m voor de aankomst naar links afgeleid. 
Eerste drie renners en de overwinnaar van de knelspurten worden onmiddellijk na aankomst voor 
huldiging op het podium verwacht. 
 
KLEEDKAMERS 
KFC De Heidebloem (voetbalveld). 

 
 
ANTIDOPINGCONTROLE 
In het Gemeentezaaltje - Dorp - PULDERBOS  
 
PARKING  JURY - MEDEWERKERS 
Parking aan (voormalige) bibliotheek 
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PARKING PLOEGEN (RENNERSDORP) 
KLJ - parking 
 
PARKING VOLGWAGENS 
Dorp  
 
PARKING RENNERS 
KLJ – parking, vanaf zaterdag is deze parking toegankelijk 
 
WIJ DANKEN 
 

➢ Gemeentebestuur en technische dienst van gemeente Zandhoven 
➢ Lokale politie zone ZARA 
➢ Medische- en veiligheidsdiensten 
➢ Belgian Cycling  en Cycling Vlaanderen afdeling Antwerpen 

                 Alle Wedstrijdcommissarissen, fotofinish, telecom, speaker en pers 
➢ De renners en clubs voor hun aanwezigheid 
➢ Al onze sponsors 
➢ Al onze medewerkers, chauffeurs, seingevers waarop wij al jaren kunnen rekenen… 

BEDANKT..  
 

Parcours Zandhoven (Pulderbos) Interclub 8 mei 2022 
 
12 rondes van 13,1 km = totaal 157,2 km 
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WEGWIJZER: 
 

START Dorp, Pulsebaan, Boudewijnlaan, Dorpsstraat, Boudewijnlaan, 
Pulse Steenweg, Zavelstraat, Dennenlaan, Hofstraat, Vierselbaan, 
Liersebaan, Amelbergastraat, Driehoekstraat, Goormansstraat, Dorp 
AANKOMST 
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DEELNEMENDE PLOEGEN 2022 
  
KDM – PACK CYCLING TEAM 
ASFRA RACING TEAM 
CRABBE DAKWERKEN – CC CHEVIGNE 
DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 
DCR CYCLING TEAM 
CT DOVY KEUKENS - FCC 
HUBO CYCLING TEAM 
KVC ’T MEETJESLAND  
MINI DISCAR CT 
SER VELO TEAM  
VAN MOSSEL HEIST - CYCLING TEAM 
VZW JONGE RAKKERS VOLLEZELE 
STAGECO CYCLING TEAM 
TEAM METALCED 
WIELERTEAM VAN EYCK SPORT – JOSAN – TLD EXPRESS 
VAN GORP PROJECT – CYCLING T. ZANDHOVEN VZW 
VAN DEN PLAS – HEPA CT  
VETRAPO B – CLOSE CYCLING TEAM  
VP CONSULTING – PRORACE CYCLING TEAM  
WC STEEDS VOORAAN KONTICH 
WK NOORD – WEST – BRABANT  
YOUNG CYCLING TALENT DEMER EN DIJLE 
SNAKE CYCLING TEAM 
SPORT EN STEUN LEOPOLSBURG 
BHST CYCLING TEAM  
 
 
 
De volgorde wordt tijdens de ploegleidersvergadering via lottrekking bepaald. 
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OPSTELLING 

 
POLITIE 
RODE VLAG  
6 MOTARDS  van de organisatie ( hulp aan politie voor veiligheid ) 
NEUTRALE WAGEN 1 
MOTO - JURY 
COM. JURY 2 
KOERSDIRECTEUR 
RENNERS 
JURY-VOORZITTER 
PLOEGLEIDERS 1 tot 5 
COM. JURY 3  
PLOEGLEIDERS 6 tot 15 
COM.  JURY 4 
PLOEGLEIDERS 16 tot 25 
NEUTRALE WAGEN 2 
AANKOMSTRECHTER 
HULPDIENSTEN 
GROEN VLAG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


