
Leierenners: prak sche info                                      

 De Groepen 
                         
                                          
Iedere zondagochtend verspreiden de Leierenners zich over de Vlaamse wegen in vier groepen. 
Iedereen is vrij te kiezen met welke groep hij of zij wil meerijden. Ongeacht van met welke groep je
meerijdt, is het mo o al jd hetzelfde: Samen uit –samen thuis.
Iedere groep hee  per rit een wegkapitein. Deze bepaalt het tempo en het parcours. Gelieve de 
wegkapiteins te respecteren wat betre  tempo. Last, but not least: De wegcode dient ter allen 

jde gerespecteerd te worden.

De A-Groep : Dit is de snelste groep onder de Leierenners. Ri en duren meestal rond de 3uur, 
waarbij de hoogtemeters niet geschuwd worden. Het tempo varieert a ankelijk van het type rit, 
maar een gemiddelde van rond 30km/u is normaal. Dit kan ook aanzienlijk sneller zijn bij vlakke 
ri en of ri en met veel grote wegen. Lee ijd speelt geen rol, iedereen die zich sterk genoeg voelt 
kan meerijden.                                                                               

De B-Groep: Dit is de tweede groep onder de Leierenners. Ri en zijn tussen de 75km en 90km . De
ri en bestaan uit een gezonde mix van vlakke ri en , en ri en die wat meer hoogtemeters 
beva en. Het tempo kan bij een vlakke rit al eens oplopen tot 30km/u maar over het algemeen zal 
dit rond de 29km/u zijn. Iedereen die over een stevige basiscondi e beschikt , zal zich zeker op zijn 
plaats voelen bij de B’s.

Bij de C’s gaat het er wat rus ger aan toe. De gemiddelden zijn eerder rond de 27km/u zijn. De 
ri en zijn iets korter 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.
Tenslo e is er nog de D-groep, of de Dames-groep. Deze plannen rus ge ri en in van max 2,5h. 
Uiteraard is deze groep niet exclusief voor de dames. Iedereen die het wat rus ger 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 ri en
                                                                                                                                               
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 ri en. 
In de week voorafgaand aan de start van het seizoen is iedereen welkom voor de fietswijding in de 
kerk van Zulte.

Officiële ri en starten steeds om 08.30h aan het sportcafé. Gelieve enkele minuten op voorhand 
aanwezig te zijn om een vlo e start te kunnen garanderen. 

Het parcours van de ri en zal je ook meestal kunnen terugvinden op de site of op de 
facebookgroep (Leierenners | Facebook).                                                                                              



Als er vroeger of op een andere loca e gestart wordt, zal dit ook hier gecommuniceerd worden. 

Winterri en

Tussen oktober en maart fietsen we ook op zondagvoormiddag. Dan starten we iets later: om 
09.00h aan het sportCafé. Het parcours van deze ri en ligt ook meestal niet vast op voorhand.         
                                                      

De Volgwagen 

De Leierenners beschikken over 1 vaste volgwagen. Er wordt van de leden verwacht dat ze zelf, via 
een beurtrol voor een volgwagen zorgen. Op de site zal een (alfabe sche) lijst verschijnen van wie 
wanneer volgwagen moet zijn. Deze lijst zal in maart al bekend zijn. Op die manier weet je ruim op 
voorhand wanneer het jouw beurt is.  Iedereen wordt per mail gecontacteerd.  Past die datum 
niet, dan wordt verwacht dat je zelf voor een alterna ef kijkt. 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 de vaste volgwagen halen aan de start.

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.  Voorlopig zijn 
de Leierenners met meer dan 140 leden, dus normaal zal je ongeveer 1 keer om de 3 jaar moeten 
volgen.                                                                                                                

De Klassieker

De Leierenners organiseren ieder jaar de welbekende Klassieker van het Goede Doel. Deze rit die 
vroeger de Rit van de Gouverneur hee e is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde op de 
kalender.  Check zeker eens de site: Klassieker van het goede doel – Rit eregouverneur André 
Denys 
                               
Een dergelijke organisa e 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 organisa e zo vlot mogelijk te 
laten verlopen. 

Tijdens de nieuwjaarsrecep e kan je  aangeven waar en wanneer je kan helpen. Een overzicht van 
de verschillende taken: uitpijlen, parkeerwachter, bevoorrading, pechdienst, garçon, toog, 
inschrijvingen, fietsenparking, opkuisploeg, , enz…
Uiteraard wordt wie meehelpt beloond! Per edi e dat je meehelpt verdien je 30 euro kor ng op 
het basispakket van de nieuwe kledij. Drie jaar helpen gee  je binnen 3 jaar een kor ng van 90 
euro op de kledij.



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

Naar jaarlijkse tradi e wordt ‘s avonds ook een bedankingsfeestje georganiseerd voor alle 
helpende leden en hun gezin.                                
                                                                    
Uit respect voor iedereen die meehelpt, vragen we de leden de Klassieker de dag zelf niet te 
fietsen. Uiteraard wordt er ook een ‘Klassieker voor leden’ georganiseerd. 

De clubkledij 

Om de 3 jaar wordt nieuwe kledij voorzien voor de leden van de Leierenners. De bijdrage voor 
deze kledij bedraagt  180€, en bestaat uit 3 stuks: een korte broek, een trui met korte mouwen en 
een vest met lange mouwen. Nieuwe leden betalen de volledige prijs bij de eerste inschrijving. 

Zoals eerder vermeld, kan je per edi e dat je meehelpt  30 euro kor ng verdienen op het 
basispakket van de nieuwe kledij. Drie jaar helpen gee  je na 3 jaar een kor ng van 90 euro op de 
kledij.       

Uit respect voor de club en de sponsors is men verplicht om jdens de wekelijkse rit op 
zondagvoormiddag de ‘huidige’ clubuitrus ng te dragen 
                                                                         
In de loop van het jaar kan je al jd nog kledij bij bestellen.                                                                         

                                                       

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. Onderweg zijn er nog talrijke 
prijzen te verdienen jdens de tussenspurts. Er worden 3 verschillende wedstrijden gereden, 
telkens per categorie: 

• B-Renners 
• A-Renners  
• C-Renners en Dames                                                                                                             

Het mo o van deze jaarlijkse hoogmis der Wielrenner is: De afwezigen hebben ongelijk. In de loop 
van het seizoen zal de defini eve datum bekend gemaakt worden. Iedereen zal ook info ontvangen
over de categorie waar hij of zij is ingedeeld, en het respec evelijke startuur. Na de wedstrijd 
worden de winnaars ook uitgebreid gehuldigd.
                                                                                                                



Verzekering 

                           
Onze club is aangesloten bij Cycling Vlaanderen. Via de individuele en familievergunning ben je 
24/24 verzekerd, ook in het buitenland. Gelieve het lidgeld niet aan Cycling Vlaanderen te betalen, 
wij regelen jullie inschrijving. 

Opmerking: vanaf de lee ijd van 70 jaar is een doktersa est van ‘goede gezondheid’ nodig. Dit 
a est is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij in geval van een ongeval. De 
vergunninghouder kan zelf dit a est bijhouden. 

Er worden geen nieuwe lidkaarten verstuurd. Na verlenging kan je dezelfde lidkaart blijven 
gebruiken OF je kan de Cycloo-app downloaden om jouw digitale lidkaart te ontvangen. Maak in 
Cycloo de koppeling met jouw Cycling Vlaanderen account en vind onder 'Mijn profiel' jouw 
elektronische lidkaart terug. 

Het terugbetalingsa est van de mutualiteit kan je op de site van Cycling Vlaanderen ophalen. 

             

Tips en Info

 Hieronder nog enkele nu ge ps 

1. Rijden in groep

Voor zij die nog nooit in een groep of peloton gereden hebben kan het interessant zijn om de 
volgende ps eens door te nemen.

 Allereerst: veiligheid staat voorop binnen de groep. Geef duidelijke signalen als er tegenliggers of 
obstakels op de weg zijn.  

Respecteer de wegcode! 
De basisregels voor fietsen in groep hangen af van de groo e van de groep:
Minder dan 15 fietsers
- verplicht fietspad gebruiken als dat er is
- als er geen fietspad is mag je met twee naast elkaar op de rijbaan fietsen

Vanaf 15 tot 50 fietsers
– toegelaten constant met twee naast elkaar op de rijbaan te rijden
– gebruik fietspad niet verplicht, wel aangeraden
– wegkapiteins en volgauto niet verplicht, wel toegelaten

Meer info kan je terugvinden via :  veiligverkeer.be | Fietsers in groep: plaats op de weg  
                   
                       



2. Pech

Normaal zal iedere groep van de Leierenners begeleid zijn van een volgwagen. Bij pech kan de 
nodige assisten e geboden worden ter plaatse. Normaal zullen al jd 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 
al jd zelf een reservebinnenbandje (of 2) bij te hebben. Als je alleen gaat fietsen kan het 
interessant zijn om 2 binnenbandjes , bandlichters, een mul tool, een pompje en ke nglink bij je 
te hebben. 

3. Wegkapiteins

Bij iedere groep zijn er een aantal wegkapiteins. Deze bereiden de ri en voor, en bepalen het 
tempo jdens de rit. De wegkapitein bepaalt wel degelijk het tempo, maar hoe  daarom niet 
constant op kop te rijden. Heb je nog wat jus in de benen, ga hem dan gerust eens aflossen. 
Normaal worden de ri en voor het seizoen al verdeeld over de verschillende wegkapiteins. Heb je 
zin om ook eens een rit (of meerdere) uit te s ppelen, aarzel dan niet om één van de wegkapiteins 
aan te spreken.                                                                     

Contact 

Je kan de Leierenners al jd contacteren op één  via de volgende manieren: 

Facebook: (Leierenners | Facebook) 
                                                                                                                     
Website: h p://www.leierenners.be 

Email: info@leierenners.be 
                                              
Of via het bestuur:        

                                                                                                                                                                         
Snoeck Eddy Voorzi er
Dupont Jemme Secretaris
Denys Sofie Penningmeester
Franssen Erik Penningmeester
Berlaen Tijl  
Balcaen Christoffel  
Ver Eecke Frederik
                              


