
 
 

Leierenners 2019 
 

Beste Leierenner, 

De eerste maand van het nieuwe jaar is reeds gepasseerd en naar jaarlijkse gewoonte zetten we het 

seizoen van de Leierenners in met een natje en een droogje. Op onze jaarlijkse receptie kan iedereen 

zijn doelen voor het nieuwe jaar uitvoerig bespreken met zijn fiets-collega’s, dit is ook het moment 

voor de nieuwe leden om de organisatie en zijn leden te leren kennen.  

Ben je nieuw? Dan zal dit document voor jou zeer interessant zijn. Deze brief bevat namelijk alles wat 

je moet weten over de Leierenners. 

 

• De Groepen 
Iedere zondag verspreiden de Leierenners zich over de vlaamse wegen in verschillende groepen. 

Iedereen is vrij te kiezen met welke groep hij of zij wil meerijden. Ongeacht van met welke groep je 

meerijdt, is het motto altijd hetzelfde: Samen uit – samen thuis. Renners worden niet achtergelaten 

tijdens een rit. Iedere groep (behalve de dames en de D-groep) heeft een volgwagen mee ter 

begeleiding. Indien een renner het lastig heeft of onherstelbare schade heeft opgelopen kan hij altijd 

meerijden met de volgwagen. Iedere groep heeft per rit een wegkapitein. Deze bepaalt het tempo en 

het parcours. Gelieve de wegkapiteins te respecteren wat betreft tempo. Last, but not least: De 

wegcode dient ter allen tijde gerespecteerd te worden.  

1. A-Groep 

De A-Groep : Dit is de snelste groep onder de Leierenners. Ritten duren meestal rond de 3uur, 

waarbij de hoogtemeters niet geschuwd worden. Het tempo varieert afhankelijk van het type rit, 

maar een gemiddelde van rond 30km/u is normaal. Dit kan ook aanzienlijk sneller zijn bij vlakke ritten 

of ritten met veel grote wegen. Leeftijd speelt geen rol, iedereen die zich sterk genoeg voelt kan 

meerijden. Het wordt echter aangeraden om minstens 1 keer in de week bij te trainen indien je 

regelmatig met de A’s wil meerijden.  

2. B-Groep 

De B-Groep: Dit is de tweede groep onder de Leierenners. Ritten zijn tussen de 75km en 90km . De 

ritten bestaan uit een gezonde mix van vlakke ritten , en ritten die wat meer hoogtemeters bevatten. 

Het tempo kan bij een vlakke rit al eens oplopen tot 30km/u maar over het algemeen zal dit rond de 

28km/u zijn. Iedereen die over een stevige basisconditie beschikt , zal zich zeker op zijn plaats voelen 

bij de B’s.  



 
 

3. C-Groep 

Bij de C’s gaat het er al wat rustiger aan toe. De gemiddelden zullen eerder rond de 27km/u zijn. De 

ritten zullen ook korter zijn dan bij A en B. Maar dit wil niet zeggen dat de C’s de hoogtemeters 

schuwen. Af en toe duikt een stevige kuitenbijter op in het parcours.  

4. D-groep 

Tenslotte is er nog de D-groep, of de Dames-groep. Deze plannen rustige ritten in van max 2,5h. 

Uiteraard is deze groep niet exclusief voor de dames. Iedereen die het wat rustiger wil aandoen is 

welkom. Omgekeerd geldt natuurlijk ook, dames die een hoger tempo wensen te fietsen zullen 

enthousiast verwelkomd worden bij de A’s, de B’s of de C’s. 

• De Ritten 
Het officiële seizoen van de Leierenners start het eerste weekend van maart en loopt tot het tweede 

weekend van oktober. Op die manier komen de Leierenners aan een 35-tal officiële ritten.  

In de week voorafgaand aan de start van het seizoen is iedereen welkom voor de fietswijding in de 

kerk van Zulte. Dit gaat dit jaar door op 24 februari om 09.00h. Na de mis wordt iedereen 

uitgenodigd aan de koffietafel in het sportCafé 

Officiële ritten starten steeds om 08.30h aan het sportcafé. Gelieve enkele minuten op voorhand 

aanwezig te zijn om een vlotte start te kunnen garanderen. Officiële ritten tellen ook mee voor het 

clubklassement. Wie op het einde van het seizoen het meeste ritten heeft per groep kan zich tot 

clubKampioen kronen. De clubKampioenen worden op de receptie nog eens extra in de bloemetjes 

gezet.  

Bij de start van de ritten zal in het sportCafé een aanwezigheidslijst aanwezig zijn per groep. Gelieve 

de lijst te ondertekenen bij je naam. Vergeet je dit te doen, dan zal die rit niet meegerekend worden 

voor het clubklassement.  

Het parcours van de ritten zal je ook meestal kunnen terugvinden op de site. Op die manier weet je 

wat je die zondag mag verwachten qua lastigheidsgraad.  

Soms kan het zijn dat een rit vroeger van start gaat, of vertrekt vanop een andere locatie (bijv: Piste-

rally, Flanders Field rally, ... ) Als dit het geval is, zal dit steeds vermeld worden op de site, onder de 

rubriek ritten. 

Tussen oktober en maart wordt ook nog iedere zondag gefietst. Dan wordt gestart om 09.00h aan 

het sportCafé. Dit zijn geen officiële ritten van de Leierenners en tellen niet mee voor het 

clubklassement. Het parcours van deze ritten ligt ook meestal niet vast op voorhand. 

Er zijn veel Leierenners die regelmatig de zaterdag, of in de week fietsen. Als je laat weten dat je 

geïnteresseerd bent om op bepaalde data mee te fietsen zal je wel snel je gading vinden tussen de 

verschillende Leierenners. 



 
 

• De Volgwagen 
De Leierenners beschikken over 2 vaste volgwagens. Deze rijden iedere zondag mee met zowel de B’s 

en de C’s. Om de A’s ook van begeleiding te voorzien wordt van de leden verwacht dat ze zelf, via 

een beurtrol voor een volgwagen zorgen.  

Concreet houdt dit het volgende in: op de site zal een (alfabetische) lijst verschijnen van wie wanneer 

volgwagen moet zijn. Deze lijst zal in maart al bekend zijn. Op die manier weet je genoeg op 

voorhand wanneer het jouw beurt is. Voor de ritten zal de persoon in kwestie ook nog gecontacteerd 

worden. Past die datum niet, dan wordt verwacht dat je zelf voor een alternatief kijkt. Je kan bijv een 

berichtje posten op de babbelbox met de vraag of iemand van datum wil wisselen. Je kan uiteraard 

ook gewoon een kennis of familielid inschakelen.  

Als het jouw beurt is om volgwagen te zijn wordt je 10 min voor de start aan de startplaats verwacht. 

Een fietsrek is niet verplicht, maar kan natuurlijk zeer handig zijn bij pech. Reservemateriaal (Pomp 

en wielen) kan je uit 1 van de vaste volgwagens halen aan de start. Normaal zal Etien hier altijd bij 

aanwezig zijn om je een handje toe te steken. 

Als volgwagen dien je achter de groep te blijven, en uiteraard respecteer je de wegcode. Langs 

drukke wegen, of in centra is het soms geen sinecure om de groep niet uit het oog te verliezen, maar 

normaal moet de wegkapitein een oogje in het zeil houden dat de volgwagen wel mee is. Bij inhalend 

verkeer kan de volgwagen een seintje geven aan de renners dat er een voertuig (of een andere groep 

renners) in aantocht is.  

Na de rit bezorg je het reservemateriaal terug aan Etien. De zondag dat je als volgwagen meerijdt 

mag je ook meerekenen voor het Clubklassement. Vergeet dus niet je handtekening te zetten. 

Voorlopig zijn de Leierenners met meer dan 120 leden, dus normaal zal je ongeveer 1 keer om de 3 

jaar moeten volgwagen zijn. 

• Het ClubKampioenschap 
Ieder jaar rijden de Leierenners onder elkaar een wedstrijd, het Clubkampioenschap. Normaal gaat 

deze wedstrijd door op een afgesloten parcours in het 3de weekend van Augustus. Dit jaar is deze 

datum echter nog onder voorbehoud. De kans bestaat dat die verzet wordt naar een latere datum.  

Iedereen is vrij om deel te nemen aan het ClubKampioenschap. Deelnemers krijgen 5€ startgeld. 

Onderweg zijn er nog talrijke prijzen te verdienen tijdens de tussenspurts. Er worden verschillende 

wedstrijden gereden, telkens per categorie: 

1. B-Renners -40 en A-Renners 

2. B-Renners +40 

3. C-Renners en Dames 

Zoals eerder vermeld kan iedereen deelnemen, echter om als winnaar erkend te worden moet je een 

minimum van 13 ritten hebben behaald in de loop van dat seizoen. 



 
 
Het motto van deze jaarlijkse hoogmis der Wielrenner is: De afwezigen hebben ongelijk. 

In de loop van het seizoen zal de definitieve datum bekend gemaakt worden. Iedereen zal ook info 

ontvangen over de categorie waar hij of zij is ingedeeld, en het respectievelijke startuur. 

Na de wedstrijd worden de winnaars ook uitgebreid gehuldigd in het sportCafé. 

• De Klassieker 
De Leierenners organiseren ieder jaar de welbekende Klassieker van het Goede Doel. Deze rit die 

vroeger de Rit van de Gouverneur heette is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde op de 

kalender. Vorig jaar konden we rekenen op meer dan 4000 deelnemers. Een dergelijke organisatie 

kunnen we enkel maar bolwerken mits de hulp van onze leden. Daarom wordt van ieder lid verwacht 

om een steentje bij te dragen om de organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

De Klassieker van het goede doel is meer dan zomaar een toertocht. Daarom steunen we elk jaar een 

aantal goede doelen. Voor de editie 2019 werken we samen met vzw Zwerfgoed, het Cancer 

Research Institute en project Iloilo. 

Dit jaar gaat de Klassieker van het goede doel door op zaterdag 13 april. Hou deze datum alvast vrij 

in je agenda.  

Tijdens de receptie zal het bestuur aanwezig zijn om al te starten met een eerste taakinvulling. Op dit 

moment kan je je voorkeur al doorgeven van welke taken je wenst uit te voeren. 

Een overzicht van de verschillende taken: 

Parkeerwachter, bevoorrading, pechdienst, garçon, toog, inschrijvingen, fietsenparking, opkuisploeg, 

leeggoed, enz... 

Uit respect voor de helpende leden wordt gevraagd om die dag zelf de klassiekker niet te rijden. 

Omdat iedereen zijn steentje zou bijdragen telt de geboden hulp ook mee in de criteria voor de 

nieuwe kledij. Met andere woorden: leden die helpen bij de organisatie van de Klassieker van het 

Goede Doel komen in aanmerking voor de gratis kledij!! 

Naar jaarlijkse traditie wordt ook een bedankingsfeestje georganiseerd voor alle helpende leden en 

hun gezin. Dit jaar zal dit, net als vorig jaar, doorgaan op de avond zelf van de Klassieker van het 

Goede Doel. In de aanloop van 13 april zal nog aan de leden gevraagd worden met hoeveel ze 

wensen aanwezig te zijn op het bedankingsfeestje, zodat we op tijd onze bestelling bij de traiteur 

kunnen plaatsen.  

• De Kledij 
Om de 3 jaar wordt nieuwe kledij voorzien voor de leden van de Leierenners. De bijdrage voor deze 

kledij bedraagt normaal 140€, en bestaat uit 3 stuks: een korte broek, een trui met korte mouwen en 

een vest met lange mouwen. Extra kledingstukken zijn , tegen betaling, altijd bij te bestellen.  



 
 
Maar er is meer: voor regelmatige fietsers, en helpers van de Klassieker valt de bijdrage van 140€ 

weg. Als je over een periode van 3 jaar aan 13 ritten per jaar geraakt, dan hoef je de basiskledij niet 

te betalen. Enkel de extra kledij die je wenst bij te bestellen is betalend. 

In de loop van het jaar kan je altijd nog kledij bij bestellen. Als je vragen of opmerkingen hebt over je 

kledij, dan kan je steeds bij Eddy Snoeck terecht. 

• Verzekering 
De Leierenners zijn aangesloten bij Cycling Vlaanderen. Bij de inschrijving kan je kiezen voor een 

individuele inschrijving, of een gezinsinschrijving. Met de gezinsinschrijving zijn alle leden van het 

gezin meteen verzekerd. 

Wat houdt de verzekering van Cycling Vlaanderen precies in? 

Cycling Vlaanderen biedt aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een lidmaatschap 

inclusief verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je 

op pad bent in het buitenland hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt de verzekering elk 

gebeurlijk ongeval met de fiets. De verzekering is zeer compleet en omvat zowel een persoonlijke-

ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand. De verzekering beperkt zich 

ook niet enkel tot de fiets. Andere sporten zoals zwemmen, lopen, fitness, atletiek, en turnen vallen 

onder de verzekering. Deze verzekering is op jaarbasis en loopt in principe jaarlijks af op 31 

december. 

Opmerking: vanaf de leeftijd van 70 jaar is een doktersattest van ‘goede gezondheid’ nodig. Dit 

attest is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij in geval van een ongeval. De 

vergunninghouder kan zelf dit attest bijhouden.  

Op de site van Cycling Vlaanderen kan je alle details van de polis terugvinden. Zie 

https://cycling.vlaanderen/assets/downloads/Samenvatting-polisvoorwaarden-recreanten-2018.pdf 

Een groot deel van het lidgeld kan je laten terugbetalen door je mutualiteit. Van zodra je 

lidmaatschap in orde is kan je een attest afhalen waarmee je bij de mutualiteit terecht kan om je 

lidgeld te recupereren.  

Een overzicht van de verschillende mutualiteiten: 

• CM : 15 euro 

• Liberale Mutualiteit : 25 euro 

• Onafhankelijk Ziekenfonds : 25 euro 

• Socialistische Mutualiteit: per provincie 

Bij Cycling Vlaanderen kan je het formulier op de volgende plaats downloaden: 

https://cycling.vlaanderen/administratie/informatiebank/attest-mutualiteit/recreatie 

Het stamnummer van de Leierenners is 72014008. 

https://cycling.vlaanderen/assets/downloads/Samenvatting-polisvoorwaarden-recreanten-2018.pdf
https://cycling.vlaanderen/administratie/informatiebank/attest-mutualiteit/recreatie


 
 

• Tips en Info 
Hieronder nog enkele nuttige tips 

1. Rijden in groep 

Voor zij die nog nooit in een groep of peloton gereden hebben kan het interessant zijn om de 

volgende tips eens door te nemen: 

Allereerst: veiligheid staat voorop binnen de groep . Wuivende handjes achter de kont naar links of 

rechts betekent niet dat je voorganger zijn darmontsteking wegwuift, maar dat er een 

wegversmalling of obstakel aan zit te komen. Tegenliggers (zowel voertuigen als andere fietsers of 

wandelaars) worden aangegeven door te roepen. De taal die binnen de groep wordt gesproken is 

snel duidelijk als je meerijdt.  

1 van de voordelen van in groep te rijden is dat je kan genieten van een verminderde 

luchtweerstand. Maar dan moet je wel in iemand zijn wiel rijden. Meestal is het voldoende om kort 

recht achter je voorganger te rijden. Echter bij sterke zijwind kan het zijn dat je links-achter of rechts-

achter moet kruipen om uit de wind te zitten.  

De beste plaats in een groep is in de buik van de groep. Maar let op dat je niet te ver achteraan 

geraakt. Als je achteraan een groep zit kan het zijn dat na een bocht de groep uitgerokken wordt bij 

het optrekken. De achterste renners zullen dan sneller moeten rijden dan de voorste om het gat 

opnieuw toe te krijgen. Als je vermoeid bent kan dit fenomeen (‘aan de rekker hangen’) ervoor 

zorgen dat je zal moeten lossen.  

Voor groepen vanaf 15 personen ben je niet verplicht op het fietspad te blijven. Het wordt wel 

aangeraden om in 2 rijen te fietsen. Dit zal je ook merken bij je eerste tochten met de Leierenners. 

Probeer zoveel mogelijk de lijn van je voorganger te volgen om zelf zo weinig mogelijk van de lijn af 

te wijken.  

2. Pech 

Normaal zal iedere groep van de Leierenners begeleid zijn van een volgwagen. Bij pech kan de nodige 

assistentie geboden worden ter plaatse. Normaal zullen altijd reserve wielen en pomp aanwezig zijn. 

Echter is het niet gegarandeerd dat je geholpen kan worden met een wiel. Voorlopig hebben we nog 

geen wielen met schijfremmen in de volgwagen. Daarom is het aan te raden om altijd zelf een 

reservebinnenbandje (of 2) bij te hebben. Als je alleen gaat fietsen kan het interessant zijn om 2 

binnenbandjes , bandlichters, een multitool, een pompje en kettinglink bij je te hebben.  

 

3. Wegkapiteins 

Bij iedere groep zijn er een aantal wegkapiteins. Deze bereiden de ritten voor, en bepalen het tempo 

tijdens de rit. De wegkapitein bepaalt wel degelijk het tempo, maar hoeft daarom niet constant op 

kop te rijden. Heb je nog wat jus in de benen, ga hem dan gerust eens aflossen. 



 
 
Normaal worden de ritten voor het seizoen al verdeeld over de verschillende wegkapiteins. Voel je je 

geroepen om ook eens een rit (of meerdere) samen te stellen, aarzel dan niet om 1 van de 

wegkapiteins aan te spreken. Er kan zeker ruimte gevonden worden voor iedereen om ook eens een 

rit te organiseren. 

• Contact 
Je kan de Leierenners altijd contacteren op 1 via de volgende manieren: 

Facebook : Leierenners Cycling -> https://www.facebook.com/Leierenners-Cycling-

255789744502774/ 

Website: http://www.leierenners.be en http://www.klassiekervanhetgoededoel.be 

Email: info@leierenners.be 

Of via het bestuur: 

Voorzitter: Demeulemeester Hugo (0478/337112) 

Secretaris: Franssen Erik (09/385.38.46) 

Penningmeester: Vanderswalmen Etien (0478/344339) 

Penningmeester: Nuyttens John (0473/791560) 

Snoeck Eddy (0475/388634) 

Denys Sofie (09/356 89 27) 

Vanderschueren Steve (0479/459863) 

Berlaen Tijl (0485/444670) 

Balcaen Christoffel (0478/935215) 

Ver Eecke Frederik (0498/597031) 

De Clercq Kurt (0473/520539) 

Dupont Jemme 

  

 

 

https://www.facebook.com/Leierenners-Cycling-255789744502774/
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