
KERSENRONDE

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 26 MEI

10.00 uur   VROUWEN om de 
  Jan van de Laar Wisselbokaal
  Women Cycling Series
  Beloften, Elite en Junioren 97 km (4 rondes)

 13.30 uur   MANNEN om de 
  Jan Meulendijks Wisselbokaal
  U 23 Road Series Internationale wedstrijd
  Beloften 150 km (6 rondes)
 

Start en Finish aan de Dorpsstraat te Mierlo. 
Permanence Cafe De Koff er aan het Molenplein te Mierlo

Stersponsors:

Subsponsors:
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GOEDEMORGEN/GOEDEMIDDAG!

Welkom in Mierlo!
Welkom bij de 43e editie van de Kersenronde! Maar wat hebben we 
er lang op moeten wachten. Maar vandaag kijken we liever vooruit en 
zijn alle wielerliefhebbers en wij ook als organisatie weer hartstikke 
blij dat we weer kunnen genieten van die prachtige wielersport.

Normaal gesproken wordt tijdens de Kersenronde gestreden om de Willem 
Steenbakkers Trofee. Het tragische overlijden van onze secretaris Jan 
Meulendijks in 2021 heeft ons als bestuur doen besluiten om hem het zeer 
verdiende eerbetoon te geven tijdens “zijn” Kersenronde. Jan is daarmee 
in de voetsporen getreden van zijn voorganger Willem Steenbakkers. Het 
leek ons dan ook zeer gepast om zijn naam te vereeuwigen en te koppelen 
aan de opvolger van de Willem Steenbakkers Trofee: de Jan Meulendijks 
Wisselbokaal, waarom gestreden zal worden door de Mannen U23, ofwel 
de Beloften. Zijn vrouw Marianne zal de bokaal uitreiken aan de eerste 
winnaar van deze prachtige koers, vol met getalenteerde jonge renners.

Maar ook de dames gaan strijden om een wisselbokaal. Ook voor dit 
klassement hebben wij gemeend iemand te moeten eren voor zijn enorme 
inzet al vanaf de jaren 60 voor de Kersenronde. Eerst als rechterhand van 
Willem Steenbakkers, daarna samen met Jan Meulendijks de kartrekker 
van het evenement: Jan van de Laar. Jan gaat “zijn”  bokaal uitreiken aan 
de winnares van de Kersenronde voor Dames.

Naast de Kersenronde is de Stichting Wielerevenementen Mierlo als mede-
organisator ook druk aan de gang voor de aankomst van de ZLM Tour op 
zaterdag 11 juni, ook in de kom van Mierlo. Natuurlijk bent u ook daar van 
harte welkom!

Kortom: Mierlo staat weer op de kaart! Ook in Wielersportminnend 
Nederland en Belgie.

Veel plezier vandaag en geniet van mooie koersen!

Stichting Wielerevenementen Mierlo

Rene Weijmans, voorzitter

Alex Martens, secretaris

Ad van Grootel, penningmeester
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Technische Gids
Veldsink Bekx Kersenronde 

Mierlo 2022

Bestuur Stichting Wielerevenementen Mierlo

Voorzitter: René Weijmans
Secretaris: Alex Martens
Penningmeester: Ad van Grootel



WEDSTRIJDREGLEMENT Veldsink Bekx 
Kersenronde Mierlo 2022
ORGANISATIE
Veldsink Bekx Kersenronde Mierlo 2022, hierna te noemen “de wedstrijd”, wordt 
op donderdag 26 mei 2022 georganiseerd door Stichting Wielerevenementen 
Mierlo in samenwerking met Stichting Wielpromotie Peeland, hierna te noemen 
“de organisatie”. De organisatie is tevens houder van de wedstrijdlicentie van 
de KNWU en de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze licentie, 
vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de 
organisatie.

DEELNAME
Aan deze wedstrijd kan deelgenomen worden door individuele renner/rensters. Het 
aantal deelnemer is maximaal 150 inschrijvingen per categorie.

De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse 
besluiten en nadere bepalingen en instructies van de K.N.W.U./U.C.I. Deze gelden 
voor zowel U23 Road Series als voor Women Cycling Series.

ROUTE
De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: De reglementen, 
bepalingen en instructies van de K.N.W.U./U.C.I. en de organisatie. Alsmede van 
de te volgen route. De route wordt aangeduid door middel van richtingsborden. 
De renners dienen de officiële route af te leggen, zoals vermeld in de technische 
gids. Een renner, die de officiële route niet heeft afgelegd komt niet in aanmerking 
voor de prijzen en zal, behoudens ten genoegen van de wedstrijdcommissarissen 
aangetoond en door hen aanvaarde overmacht, niet verder mogen deelnemen. De 
organisatie stelt de wedstrijdleider, de wedstrijdcommissarissen en begeleiders op 
de hoogte als zich een routewijziging voordoet.

Bij de inschrijving tot 26 mei 2022 dienen renners, ploegleiders en mecaniciens hun 
licentie te tonen.
Inschrijfgeld … euro per inschrijving.: ………………………… t.n.v. Stichting 
Wielerevenementen Mierlo

PRIJZENSCHEMA
Tijdens de wedstrijd geldt het K.N.W.U.-prijzenschema D, zoals vermeld in de 
jaarlijkse besluiten van de K.N.W.U./U.C.I.-reglementen. Prijzengeld wordt na 
afloop van de wedstrijd per bank uitbetaald.

RUGNUMMERS
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes voor de Women Cycling Series 
deze vindt plaats op donderdag 26 mei 2022 vanaf 07:45 uur tot uiterlijk 08:15 
uur in de permanence, welke is ondergebracht in Café De Koffer, Molenhoek 2 
te Mierlo. De rugnummers door de deelneemsters of diens/haar gemachtigde te 
worden afgehaald. De individuele deelneemsters zijn verplicht hun licenties
bij de rugnummeruitreiking in te leveren. De rugnummers dienen duidelijk zichtbaar 
te worden aangebracht. Ook de kaderplaatjes dienen op de juiste wijze aan de 
fiets te worden bevestigd. Alleen de rugnummers dienen na afloop te worden 
ingeleverd. Bij inlevering van de rugnummers krijgen de deelneemsters hun licentie 
terug.



Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes voor de U23 Road Series deze 
vindt plaats op donderdag 26 mei 2022 vanaf 10:30 uur tot uiterlijk 11:15 uur in de 
permanence, welke is ondergebracht in Café De Koffer, Molenplein 2 te Mierlo. De 
rugnummers door de deelnemers of diens/haar gemachtigde te worden afgehaald. 
De individuele deelnemers zijn verplicht hun licenties bij de rugnummeruitreiking 
in te leveren. De rugnummers dienen duidelijk zichtbaar te worden aangebracht. 
Ook de kaderplaatjes dienen op de juiste wijze aan de fiets te worden bevestigd. 
Alleen de rugnummers dienen na afloop te worden ingeleverd. Bij inlevering van de 
rugnummers krijgen de deelnemers hun licentie terug.

MATERIAALWAGENS
Er wordt één materiaalwagen per ploeg in de wedstrijd karavaan toegelaten. De 
Nederlandse materiaalwagens dienen voorzien te zijn van eigen radiocommunicatie 
apparatuur.De frequentie van Radio Tour is 155.9375 MHz. Door de organisatie 
worden twee neutrale materiaalwagens en een motor rijder ingezet.

PLOEGLEIDERSVERGADERING
De ploegleidersvergadering Women Cycling Series vindt plaats op donderdag 26 
mei 2022, om 08:30 uur in de permanence: Cafe De Koffer Molenhoek 2 te Mierlo.
De ploegleidersvergadering U23 Road Series vindt plaats op donderdag 26 mei 
2022, om 11:30 uur in de permanence: Cafe De Koffer Molenplein 2 te Mierlo.

JURYVERGADERING
De juryvergadering Women Cycling Series en U23 Road Series vindt plaats 
op donderdag 26 mei 2022, om 08:45 uur in de permanence: Cafe De Koffer 
Molenhoek 2 te Mierlo.

VOLGERS KARAVAAN
Voor zover bevoegd, en daartoe voorzien van K.N.W.U.-strook en ontvanger, 
stellen de voertuigen in de volgers karavaan op, op aanwijzing van de 
verkeersregelaars en/of organisatie. Het meerijden in deze volgers karavaan door 
niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen na overleg met 
de wedstrijdleiding, door het begeleidende politiekorps worden verwijderd. De 
bezemwagen is herkenbaar aan de op de auto aangebrachte bezem.

OPSTELLEN VAN DE DEELNEMERS/PRESENTIELIJST/NEUTRALISATIE
De deelnemers dienen 45 minuten tot ten laatste 15 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd de presentielijst te hebben getekend en op aanwijzing van de 
wedstrijdleider c.q. microfonist, zich op te stellen aan de start/finish streep aan de 
Dorpsstraat t.h.v. café De koffer en na het startsignaal zal er in neutralisatie worden 
gestart. De start voor Women Cycling Series zal zijn om 10.00 uur en voor de U23
Road Series om 13:30 uur. Er zal geen ploegenpresentatie plaatsvinden.

VERKEERSREGLEMENT
Alle deelnemers en functionarissen in de volgers karavaan dienen zich te houden 
aan de normaal geldende regels en verkeersvoorschriften. Zij dienen zo veel 
mogelijk rechts van de weg te rijden en dienen de aanwijzingen c.q. opdrachten 
van de politie en wedstrijdleiding onmiddellijk op te volgen, daar zij anders voor 
verdere deelname of begeleiding kunnen worden uitgesloten. Alle deelnemende
voertuigen in de karavaan dienen een geldige W.A.-verzekering te bezitten.



BEVOORRADING EN WASTE ZONE
Bevoorrading van de renners is tijdens de wedstrijd toegestaan. De zone welke 
hiervoor is ingericht, is gelegen aan de Winkelstraat tot aan afslag Gebergte te 
Lierop, De zone wordt aangegeven met borden begin en einde bevoorrading. 
De Waste Zone is gelegen aan Bekelaar te Mierlo, alleen hier mag afval worden 
afgeworpen.

AFLEIDING VOLGERS KARAVAAN
De laatste ronde worden alle materiaalwagens afgeleid. Afleiding volgwagens is 
bij de afslag Burg. Verheugtstraat/schoolstraat.

HULDIGINGEN
Na afloop van de wedstrijd vindt de huldiging plaats van de eerste drie renners 
in de uitslag. De desbetreffende renners dienen zich onmiddellijk na afloop van 
de wedstrijd te melden bij de jurywagen, ter hoogte van de finishlijn, te weten het 
Molenhoek t.h.v. Cafe Koffer/permenance. Hier worden de prijzen en leiderstruien 
uitgereikt.

EINDE WEDSTRIJD & PROTESTEN
De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst 
van de bezemwagen.
Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de 
wedstrijdcommissarissen worden ingediend.

ANTI DOPING CONTROLE
Indien van toepassing: Bij de finish zal door middel van een publicatiebord, wat 
wordt opgesteld bij de jurywagen, worden aangegeven welke renners zich dienen 
te vervoegen voor de anti doping controle.
De anti doping controle vindt plaats bij Sporthal De Weijer, 
Hr. Van Scherpenzeelheusweg te Mierlo.

AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade 
aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd.

BESLISSINGEN
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit 
de wedstrijd genomen en/of vinden sancties plaats tegen de betreffende 
ploegleider. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslissen de 
wedstrijdcommissarissen omtrent de wedstrijd technische aangelegenheden. 
Wat betreft de organisatorische aangelegenheden zal de organisatie een beslissing 
nemen.

Correspondentieadres organisatie Stichting Wielerevenementen Mierlo:
Alex Martens
Goedhartdonk 25
5706 WT MIERLO
+31 6 41314788
e-mail: ahjmartens@kpnmail.nl





Stichting Wielerevenementen Mierlo 

 

Deelnemende ploegen U23 Road Series: 
 

1 ABLOC CT / Regio team Noord-Holland 1 t/m 6 

2 ACROG-TORMANS 7 t/m 12 

3 ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM – WV IJSSELSTREEK 13 t/m 18 

4 AMSTERDAM RACING ACADEMY 19 t/m 24 

5 BASSO TEAM FLANDERS 25 t/m 30 

6 BINGOAL PAUWELS SAUSCES WB DEVELOPMENT TEAM 31 t/m 36 

7 CYCLING VLAANDEREN 37 t/m 42 

8 DISTRICT MIDDEN, MERIDA ADELAAR CYCLING TEAM 43 t/m 48 

9 EFC – L&R - AGS 49 t/m 54 

10 ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 55 t/m 60 

11 GEOFCO DOLTCINI MATERIEL – VELO.COM 61 t/m 66 

12 JAN VAN ARCKEL, WESTLAND WIL VOORUIT, SWABO 67 t/m 72 

13 JOHN DEERE CYCLING TEAM - NWVG 73 t/m 78 

14 LIMBURG – BRABANT COMBINATIE 79 t/m 84 

15 LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 85 t/m 90 

16 METEC - SOLARWATT 91 t/m 96 

17 MINERVA CYCLING TEAM 97 t/m 102 

18 MYSENLAN – PXL CARPETS – QUALITY RENOVATIE 103 t/m 108 

19 RB ZELFBOUW UCT 109 t/m 114 

20 SENSA – KANJERS VOOR KANJERS, DUTCH FOOD VALLEY 
CYCLING TEAM 

115 t/m 120 

21 VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 121 t/m 126 

22 VOLKERWESSELS CYCLINGTEAM / TWC DE KEMPEN 127 t/m 132 

23 WIELER COMBINATIE FRIESLANG, WEST FRISIA 133-138 

24 WV DE JONGE RENNER 139-144 
 
  



Stichting Wielerevenementen Mierlo 
 

 
Deelnemende ploegen Women Cycling Series: 

1 BINGOAL-WB LADIES 1 t/m 6 

2 CC PAVÉ76 7 t/m 12 

3 CLUBCOMBI MPE 13 t/m 18 

4 CYCLE CAPITAL  19 t/m 24 

5 CYCLING TEAM BELCO/VAN EYCK 25 t/m 30 

6 ISOREX CYCLING TEAM 31 t/m 36 

7 JAN VAN ARCKEL 37 t/m 42 

8 JEGG – DJR ACADEMY 43 t/m 48 

9 JVR DE BATAUWERS 49 t/m 54 

10 KDM – PACK CYCLING TEAM 55 t/m 60 

11 KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 61 t/m 66 

12 LADIES CYCLING TEAM HOZ BEVEREN 67 t/m 72 

13 NWVG 73 t/m 78 

14 RESTORE CYCLING TEAM 79 t/m 84 

15 RWC AHOY - WTOS 85 t/m 90 

16 S-BIKES DOLTCINI 91 t/m 96 

17 SWABO DAMES CYCLING TEAM 97 t/m 102 

18 TALENTCYCLING 103 t/m 108 

19 TEAM NH1 (NOORD HOLLAND) 109 t/m 114 

20 VD VELDEN ADVISEURS – MTD (DE WAARDRENNER) 115 t/m 120 

21 W.V. SCHIJNDEL 121 t/m 126 

22 WATERSLEY R&D CYCLING TEAM 127 t/m 132 

23 WIELERZONE NEDERLAND / DE ADELAAR 133 t/m 138 

24 VW DE AMSTEL 139 t/m 144 

25 WV DE KANIBAAL 145 t/m 150 
 
  



Dichtstbijzijnde ziekenhuizen / Belangrijke telefoonnummers 

Ronde-arts:
Sportdokters.nl
Guusje Vrehen
+31 6 29 05 45 74

Ambulance:
Gerrit Jan Roodvoets

Elkerliek Ziekenhuis
Vestiging Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA HELMOND
+31 492 59 5 555
St. Anna Ziekenhuis
Boogaardeind 2
5664 EH GELDROP
+31 40 286 40 40

Huisartsencentrum Mierlo
Hr. V. Scherpenzeelweg 11
5731 EG MIERLO
+31 492 504 300

Politie Brabant ZuidOost: 0900 8844

Alarmnummer: 112

Koersdirecteur: Ad van Grootel
+31 6 53 25 87 88
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Volgers karavaan:
Voorrij auto 1  - Fiat Doblo V-790-GS

Jurywagens  -  Wagen 1 Van Vlerken, chauffeur A. de Greef
  Wagen 2 Van Vlerken, chauffeur L. Cleeve
  Wagen 3 Honda v.d. Akker, chauffeur P. Peels
  Wagen 4 Honda v.d. Akker
   
Wagen ronde-arts  -  Sportdokters, Guusje Vrehen
Ambulance  -  Sportdokters Gerrit Jan Roodvoets
Bezemwagen  - Ad van Grootel ?

Neutrale wagens:
1 NHT Vision
2 NHT Vision

Neutrale motoren:
3 Motorrijder

Jurybus:
Sportscom

Jurysamenstelling:
Wedstrijdleider  -  Richard Vermeeren
Wedstrijdcommissaris 2  -  Hubert Eemans
Wedstrijdcommissaris 3 -  Harrie Strik
Commissaris  -  Jeroen van Summeren
Computerverwerking  -  Hans Kilwinger
Aankomstrechter  -  Franklin van Rooij
Microfonist -  Rien van Horik
Assistent wedstrijdleider  -  Simone Manders
Bezemwagen  -  Patricia Bijl
Videofinish  -  Honoré Pieters
Motorordonnance -  Jeroen Remmel
Motorrijder motorordonnance  -  Johan van Hamont
Radio apparatuur - Jeroen Remmel
Computernetwerking - Roxanne Louwagie

Note: Ploegleiders en materiaalwagens, verdere deelnemers aan de karavaan 
opstellen/parkeren aan de Vesperstraat t.h.v. Vesperstraat 8 te Mierlo, rechterzijde 
van de weg aanhouden.
Jurywagens staan op het molenplein opgesteld.



Onze winkels in Nederland:
Limburg:
Spar enjoy Leukermeer, Well 
Spar enjoy De Leistert, Roggel
Spar enjoy De Schatberg, Sevenum

Spar Arcen
 
Noord Brabant:
Spar enjoy Ter Spegelt - Eersel
Spar enjoy Prinsenmeer - Asten
Spar Biesbosch - Drimmelen
Spar enjoy De Paal - Bergeijk

Zeeland:
Spar Burgh-Haamstede
Spar enjoy Port Greve - Brouwershaven
Spar Zoutelande

Zuid Holland: 
Spar enjoy Ouddorp duin 

Onze winkel in België:
Pakgro Hengelhoef - Houthalen-Helchteren☺

Supermarkten op:
- campings
- vakantieparken 
- dorpen/steden

Postadres:
Heldensedijk 5
6088 NT Roggel
Tel: 085-4891031 

E-mail: info@pakgro.nl



Belangrijke adressen:

Permanence:
Café De Koffer
Molenhoek 2
5731 KZ MIERLO
Telefoon +31 492 430 014

Kleed- & douchegelegenheid:
Sporthal De Weijer
Hr. Van Scherpenzeelheusweg 22
5731 EW MIERLO
tel.: +31 492 66 26 26

Dopingcontrole:
Sporthal De Weijer
Hr. Van Scherpenzeelheusweg 22
5731 EW MIERLO
tel.: +31 492 66 26 26

Dagprogramma Women Cycling Series 26 mei 2022:

07.45 tot 08.15 uur  Uitreiken rugnummers/kaderplaatjes
 Permenance Cafe De Koffer, Molenhoek 2 te Mierlo
08.30 uur   Ploegleidervergadering Women Cycling Series in de 

permenance, Cafe de Koffer, Molenhoek 2 te Mierlo
08.45 uur  Juryvergadering Woman Cycling Series.
09.15 tot 09.45 uur  Tekenen presentielijsten
10.00 uur  Start Women Cycling Series
Verwachte finishtijd:  12.00 tot 12.30 uur

De ploegleidersvergadering Women Cycling Series vindt plaats op donderdag 
26 mei 2022, om 08:30 uur

De ploegleidersvergadering U23 Road Series vindt plaats op donderdag 26 mei 
2022, om 11:30 uur in de permanence: Cafe De Koffer Molenplein 2 te Mierlo.

Dagprogramma U23 Road Series 26 mei 2022:

08.45 uur  Juryvergadering U23 Road Series Beloften.
10.30 tot 11.15 uur  Uitreiken rugnummers/kaderplaatjes
 Permenance Cafe De Koffer, Molenhoek 2 te Mierlo
11.30 uur   Ploegleidervergadering U23 Road Series in de 

permenance, Cafe de Koffer, Molenhoek 2 te Mierlo
12.45 tot 13.15 uur  Tekenen presentielijsten
13.30 uur  Start Dagprogramma U23 Road Series
Verwachte finishtijd:  17.00 tot 17.30 uur



0492 522196
Mierloseweg 138 5707 AS Helmond

www.deurwaarderhelmond.nl
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Stichting Wielerevenementen Mierlo 

Veldsink Bekx Kersenronde Mierlo 2022 
Dames 4 x ronde (24,6) 
Heren 6 x ronde (24,6) 

  

Veldsink Bekx 
Kersenronde Mierlo 2022

Dames 4 x ronde (24,6)
Heren 6 x ronde (24,6)
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Pagina 5 van 128TV Oost-Brabant TEAM VERKEER

Van:

km/u

42 vertrek/départ  10:00 h / u
door
komst
tijd

nog te
rijden
km's PLAATS

gereden
km's

tussen
afstand OMSCHRIJVING

10:00 2.2 NEUTRALISATIE 0.0 Molenplein 2 

2.1 0.1 Dorpstraat -re.do-  richting Marktstraat 

1.6 0.6 0.6 rotonde 2/4 -re.do- Bekelaar

10:05 0.0 EINDE NEUTRALISATIE 2.2 Bekelaar -re.do- wordt Mierloseweg

10:05 95.2 START 0.0 MIDDENGELEIDER -re.do- Mierloseweg

10:07 93.5 LIEROP 1.7 1.7 kr. -re.af- Gebergte (bij bushalte)

92.0 3.2 1.5 kr. -li.af- Broekant

90.3 4.9 1.7 ew -li.af- Groenebeemdweg

88.3 6.9 2.0 ew voorkr. -re.af- Stemertseweg 

88.3 6.9 tunnel A67

88.1 7.1 kr. -re.do- Van Dongenstraat

87.9 7.3 links om kerk heen -re.do- ri Somerenseweg

85.5 9.7 2.8 voorkr. -re.af- Heesterdijk (bij bord camping Somerense Vennen) 

84.7 10.5 0.8 kr. -li.af- Hoijserstraat P Hoijse Hoeve 

84.5 10.7 0.2 kr. -re.aanh- Kempenweg

84.1 11.1 0.4 kr. -re.af- Busserdijk (bij bord Vogelasiel)

10:25 81.0 LIEROP 14.2 Y spl.-re.do- (ri BBK Lierop) Meervensedijk

80.9 14.3 3.2 kr. -li.af- De Wertstraat

80.5 14.7 0.4 ew kr. -li.af- Hogeweg

78.1 17.1 over viaduct A67 li aanh Hogeweg volgen

10:29 77.8 MIERLO 17.4 2.7 kr. -re.aanh- Voortje

77.4 17.8 0.4 kr. -re.af- Voortje (voor bord doodlopende weg)

76.0 19.2 1.4 ew kr. -re.af- Heer de Heuschweg

75.5 19.7 0.5 rotonde 3/4 -li.af- Santheuvel West

10:34 74.5 MIDDENGELEIDER 20.7 voorkr. -re.do- Santheuvel West 

10:35 74.0 MIDDENGELEIDER 21.2 1.5 voor rotonde kr. -re.af- Burg. Verheugtstr

73.7 21.5 0.3 kr. -li.aanh Burg. Verheugtstraat

73.6 21.6 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat

73.4 21.8 0.2 ew kr. -re.af- Dorpstraat P Centrum

Versie:

19/04

Afstand / Distance : 95,2 km

5/26/22
Vrouwen

Veldsink Bekx Kersenronde 2022
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5/26/22
Vrouwen

Veldsink Bekx Kersenronde 2022

10:36 73.0 AANVANG RONDE 2 22.2 1E DOORKOMST AANVANG RONDE 2

72.9 22.3 Dorpstraat -re.do-  richting Marktstraat 

72.4 22.8 1.0 rotonde 2/4 -re.do- Bekelaar

71.0 24.2 Bekelaar -re.do- wordt Mierloseweg

70.9 24.3 MIDDENGELEIDER -re.do- Mierloseweg

10:41 69.2 LIEROP 26.0 3.2 kr. -re.af- Gebergte (bij bushalte)

67.7 27.5 1.5 kr. -li.af- Broekant

66.0 29.2 1.7 ew -li.af- Groenebeemdweg

64.0 31.2 2.0 ew voorkr. -re.af- Stemertseweg 

64.0 31.2 tunnel A67

63.7 31.5 kr. -re.do- Van Dongenstraat

63.6 31.6 links om kerk heen -re.do- ri Somerenseweg

61.2 34.0 2.8 voorkr. -re.af- Heesterdijk (bij bord camping Somerense Vennen) 

60.4 34.8 0.8 kr. -li.af- Hoijserstraat P Hoijse Hoeve 

60.2 35.0 0.2 kr. -re.aanh- Kempenweg

59.8 35.4 0.4 kr. -re.af- Busserdijk (bij bord Vogelasiel)

10:59 56.7 LIEROP 38.5 Y spl.-re.do- (ri BBK Lierop) Meervensedijk

56.6 38.6 3.2 kr. -li.af- De Wertstraat

56.2 39.0 0.4 ew kr. -li.af- Hogeweg

53.7 41.5 over viaduct A67 li aanh Hogeweg volgen

11:04 53.5 MIERLO 41.7 2.7 kr. -re.aanh- Voortje

53.1 42.1 0.4 kr. -re.af- Voortje (voor bord doodlopende weg)

51.7 43.5 1.4 ew kr. -re.af- Heer de Heuschweg

51.2 44.0 0.5 rotonde 3/4 -li.af- Santheuvel West

11:08 50.2 MIDDENGELEIDER 45.0 voorkr. -re.do- Santheuvel West 

11:09 49.7 MIDDENGELEIDER 45.5 1.5 voor rotonde kr. -re.af- Burg. Verheugtstr

49.3 45.9 0.4 kr. -li.aanh Burg. Verheugtstraat

49.2 46.0 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat

49.0 46.2 0.2 ew kr. -re.af- Dorpstraat P Centrum



Pagina 7 van 128TV Oost-Brabant TEAM VERKEER

Van:

km/u

42 vertrek/départ  10:00 h / u
door
komst
tijd

nog te
rijden
km's PLAATS

gereden
km's

tussen
afstand OMSCHRIJVING

Versie:

19/04

Afstand / Distance : 95,2 km

5/26/22
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Veldsink Bekx Kersenronde 2022

11:11 48.6 AANVANG RONDE 3 46.6 2E DOORKOMST AANVANG RONDE 3

48.5 46.7 Dorpstraat -re.do-  richting Marktstraat 

48.1 47.1 0.9 rotonde 2/4 -re.do- Bekelaar

46.6 48.6 Bekelaar -re.do- wordt Mierloseweg

46.5 48.7 MIDDENGELEIDER -re.do- Mierloseweg

11:16 44.9 LIEROP 50.3 3.2 kr. -re.af- Gebergte (bij bushalte)

43.4 51.8 1.5 kr. -li.af- Broekant

41.6 53.6 1.8 ew -li.af- Groenebeemdweg

39.7 55.5 1.9 ew voorkr. -re.af- Stemertseweg 

39.6 55.6 tunnel A67

39.4 55.8 kr. -re.do- Van Dongenstraat

39.2 56.0 links om kerk heen -re.do- ri Somerenseweg

36.8 58.4 2.9 voorkr. -re.af- Heesterdijk (bij bord camping Somerense Vennen) 

36.0 59.2 0.8 kr. -li.af- Hoijserstraat P Hoijse Hoeve 

35.8 59.4 0.2 kr. -re.aanh- Kempenweg

35.4 59.8 0.4 kr. -re.af- Busserdijk (bij bord Vogelasiel)

11:34 32.3 LIEROP 62.9 Y spl.-re.do- (ri BBK Lierop) Meervensedijk

32.2 63.0 3.2 kr. -li.af- De Wertstraat

31.8 63.4 0.4 ew kr. -li.af- Hogeweg

29.3 65.9 over viaduct A67 li aanh Hogeweg volgen

11:38 29.1 MIERLO 66.1 2.7 kr. -re.aanh- Voortje

28.7 66.5 0.4 kr. -re.af- Voortje (voor bord doodlopende weg)

27.3 67.9 1.4 ew kr. -re.af- Heer de Heuschweg

26.8 68.4 0.5 rotonde 3/4 -li.af- Santheuvel West

11:43 25.8 MIDDENGELEIDER 69.4 voorkr. -re.do- Santheuvel West 

11:44 25.3 MIDDENGELEIDER 69.9 1.5 voor rotonde kr. -re.af- Burg. Verheugtstr

24.9 70.3 0.4 kr. -li.aanh Burg. Verheugtstraat

24.8 70.4 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat

24.7 70.5 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat P Centrum
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11:45 24.3 AANV FINALERONDE 70.9 3E DOORKOMST AANV FINALERONDE

24.2 71.0 Dorpstraat -re.do-  richting Marktstraat 

23.7 71.5 1.0 rotonde 2/4 -re.do- Bekelaar

22.2 73.0 Bekelaar -re.do- wordt Mierloseweg

22.1 73.1 MIDDENGELEIDER -re.do- Mierloseweg

11:51 20.5 LIEROP 74.7 3.2 kr. -re.af- Gebergte (bij bushalte)

19.0 76.2 1.5 kr. -li.af- Broekant

17.3 77.9 1.7 ew -li.af- Groenebeemdweg

15.3 79.9 2.0 ew voorkr. -re.af- Stemertseweg 

15.2 80.0 tunnel A67

15.1 80.1 kr. -re.do- Van Dongenstraat

14.9 80.3 links om kerk heen -re.do- ri Somerenseweg

12.5 82.7 2.8 voorkr. -re.af- Heesterdijk (bij bord camping Somerense Vennen) 

11.7 83.5 0.8 kr. -li.af- Hoijserstraat P Hoijse Hoeve 

11.4 83.8 0.3 kr. -re.aanh- Kempenweg

11.1 84.1 0.3 kr. -re.af- Busserdijk (bij bord Vogelasiel)

12:08 8.0 LIEROP 87.2 Y spl.-re.do- (ri BBK Lierop) Meervensedijk

7.9 87.3 3.2 kr. -li.af- De Wertstraat

7.5 87.7 0.4 ew kr. -li.af- Hogeweg

5.0 90.2 over viaduct A67 li aanh Hogeweg volgen

12:13 4.8 MIERLO 90.4 2.7 kr. -re.aanh- Voortje

4.4 90.8 0.4 kr. -re.af- Voortje (voor bord doodlopende weg)

3.0 92.2 1.4 ew kr. -re.af- Heer de Heuschweg

2.5 92.7 0.5 rotonde 3/4 -li.af- Santheuvel West

12:18 1.5 MIDDENGELEIDER 93.7 voorkr. -re.do- Santheuvel West 

12:18 1.1 MIDDENGELEIDER 94.1 1.4 voor rotonde kr. -re.af- Burg. Verheugtstr

0.6 94.6 0.5 kr. -li.aanh Burg. Verheugtstraat

0.5 94.7 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat

0.4 94.8 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat P Centrum
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12:20 0.0 FINISH 95.2 FINISH MOLENPLEIN
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Van:

km/u

42 vertrek/départ  13:30 h / u
door
komst
tijd

nog te
rijden
km's PLAATS

gereden
km's

tussen
afstand OMSCHRIJVING

13:30 2.2 NEUTRALISATIE 0.0 Molenplein 2 

2.1 0.1 Dorpstraat -re.do-  richting Marktstraat 

1.6 0.6 0.6 rotonde 2/4 -re.do- Bekelaar

13:35 0.0 EINDE NEUTRALISATIE 2.2 Bekelaar -re.do- wordt Mierloseweg

13:35 143.9 START 0.0 MIDDENGELEIDER -re.do- Mierloseweg

13:37 142.2 LIEROP 1.7 1.7 kr. -re.af- Gebergte (bij bushalte)

140.7 3.2 1.5 kr. -li.af- Broekant

139.0 4.9 1.7 ew -li.af- Groenebeemdweg

137.0 6.9 2.0 ew voorkr. -re.af- Stemertseweg 

137.0 6.9 tunnel A67

136.8 7.1 kr. -re.do- Van Dongenstraat

136.6 7.3 links om kerk heen -re.do- ri Somerenseweg

134.2 9.7 2.8 voorkr. -re.af- Heesterdijk (bij bord camping Somerense Vennen) 

133.4 10.5 0.8 kr. -li.af- Hoijserstraat P Hoijse Hoeve 

133.2 10.7 0.2 kr. -re.aanh- Kempenweg

132.8 11.1 0.4 kr. -re.af- Busserdijk (bij bord Vogelasiel)

13:55 129.7 LIEROP 14.2 Y spl.-re.do- (ri BBK Lierop) Meervensedijk

129.6 14.3 3.2 kr. -li.af- De Wertstraat

129.2 14.7 0.4 ew kr. -li.af- Hogeweg

126.8 17.1 over viaduct A67 li aanh Hogeweg volgen

13:59 126.5 MIERLO 17.4 2.7 kr. -re.aanh- Voortje

126.1 17.8 0.4 kr. -re.af- Voortje (voor bord doodlopende weg)

124.7 19.2 1.4 ew kr. -re.af- Heer de Heuschweg

124.2 19.7 0.5 rotonde 3/4 -li.af- Santheuvel West

14:04 123.2 MIDDENGELEIDER 20.7 voorkr. -re.do- Santheuvel West 

14:05 122.7 MIDDENGELEIDER 21.2 1.5 voor rotonde kr. -re.af- Burg. Verheugtstr

122.4 21.5 0.3 kr. -li.aanh Burg. Verheugtstraat

122.3 21.6 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat

122.1 21.8 0.2 ew kr. -re.af- Dorpstraat P Centrum

Versie:

19/04

Afstand / Distance : 143,9 km

5/26/22
Mannen

Veldsink Bekx Kersenronde 2022
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5/26/22
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Veldsink Bekx Kersenronde 2022

14:06 121.7 AANVANG RONDE 2 22.2 1E DOORKOMST AANVANG RONDE 2

121.6 22.3 Dorpstraat -re.do-  richting Marktstraat 

121.1 22.8 1.0 rotonde 2/4 -re.do- Bekelaar

119.7 24.2 Bekelaar -re.do- wordt Mierloseweg

119.6 24.3 MIDDENGELEIDER -re.do- Mierloseweg

14:11 117.9 LIEROP 26.0 3.2 kr. -re.af- Gebergte (bij bushalte)

116.4 27.5 1.5 kr. -li.af- Broekant

114.7 29.2 1.7 ew -li.af- Groenebeemdweg

112.7 31.2 2.0 ew voorkr. -re.af- Stemertseweg 

112.7 31.2 tunnel A67

112.4 31.5 kr. -re.do- Van Dongenstraat

112.3 31.6 links om kerk heen -re.do- ri Somerenseweg

109.9 34.0 2.8 voorkr. -re.af- Heesterdijk (bij bord camping Somerense Vennen) 

109.1 34.8 0.8 kr. -li.af- Hoijserstraat P Hoijse Hoeve 

108.9 35.0 0.2 kr. -re.aanh- Kempenweg

108.5 35.4 0.4 kr. -re.af- Busserdijk (bij bord Vogelasiel)

14:29 105.4 LIEROP 38.5 Y spl.-re.do- (ri BBK Lierop) Meervensedijk

105.3 38.6 3.2 kr. -li.af- De Wertstraat

104.9 39.0 0.4 ew kr. -li.af- Hogeweg

102.4 41.5 over viaduct A67 li aanh Hogeweg volgen

14:34 102.2 MIERLO 41.7 2.7 kr. -re.aanh- Voortje

101.8 42.1 0.4 kr. -re.af- Voortje (voor bord doodlopende weg)

100.4 43.5 1.4 ew kr. -re.af- Heer de Heuschweg

99.9 44.0 0.5 rotonde 3/4 -li.af- Santheuvel West

14:38 98.9 MIDDENGELEIDER 45.0 voorkr. -re.do- Santheuvel West 

14:39 98.4 MIDDENGELEIDER 45.5 1.5 voor rotonde kr. -re.af- Burg. Verheugtstr

98.0 45.9 0.4 kr. -li.aanh Burg. Verheugtstraat

97.9 46.0 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat

97.7 46.2 0.2 ew kr. -re.af- Dorpstraat P Centrum
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14:41 97.3 AANVANG RONDE 3 46.6 2E DOORKOMST AANVANG RONDE 3

97.2 46.7 Dorpstraat -re.do-  richting Marktstraat 

96.8 47.1 0.9 rotonde 2/4 -re.do- Bekelaar

95.3 48.6 Bekelaar -re.do- wordt Mierloseweg

95.2 48.7 MIDDENGELEIDER -re.do- Mierloseweg

14:46 93.6 LIEROP 50.3 3.2 kr. -re.af- Gebergte (bij bushalte)

92.1 51.8 1.5 kr. -li.af- Broekant

90.3 53.6 1.8 ew -li.af- Groenebeemdweg

88.4 55.5 1.9 ew voorkr. -re.af- Stemertseweg 

88.3 55.6 tunnel A67

88.1 55.8 kr. -re.do- Van Dongenstraat

87.9 56.0 links om kerk heen -re.do- ri Somerenseweg

85.5 58.4 2.9 voorkr. -re.af- Heesterdijk (bij bord camping Somerense Vennen) 

84.7 59.2 0.8 kr. -li.af- Hoijserstraat P Hoijse Hoeve 

84.5 59.4 0.2 kr. -re.aanh- Kempenweg

84.1 59.8 0.4 kr. -re.af- Busserdijk (bij bord Vogelasiel)

15:04 81.0 LIEROP 62.9 Y spl.-re.do- (ri BBK Lierop) Meervensedijk

80.9 63.0 3.2 kr. -li.af- De Wertstraat

80.5 63.4 0.4 ew kr. -li.af- Hogeweg

78.0 65.9 over viaduct A67 li aanh Hogeweg volgen

15:08 77.8 MIERLO 66.1 2.7 kr. -re.aanh- Voortje

77.4 66.5 0.4 kr. -re.af- Voortje (voor bord doodlopende weg)

76.0 67.9 1.4 ew kr. -re.af- Heer de Heuschweg

75.5 68.4 0.5 rotonde 3/4 -li.af- Santheuvel West

15:13 74.5 MIDDENGELEIDER 69.4 voorkr. -re.do- Santheuvel West 

15:14 74.0 MIDDENGELEIDER 69.9 1.5 voor rotonde kr. -re.af- Burg. Verheugtstr

73.6 70.3 0.4 kr. -li.aanh Burg. Verheugtstraat

73.5 70.4 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat

73.4 70.5 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat P Centrum
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15:15 73.0 AANVANG RONDE 4 70.9 3E DOORKOMST AANVANG RONDE 4

72.9 71.0 Dorpstraat -re.do-  richting Marktstraat 

72.4 71.5 1.0 rotonde 2/4 -re.do- Bekelaar

70.9 73.0 Bekelaar -re.do- wordt Mierloseweg

70.8 73.1 MIDDENGELEIDER -re.do- Mierloseweg

15:21 69.2 LIEROP 74.7 3.2 kr. -re.af- Gebergte (bij bushalte)

67.7 76.2 1.5 kr. -li.af- Broekant

66.0 77.9 1.7 ew -li.af- Groenebeemdweg

64.0 79.9 2.0 ew voorkr. -re.af- Stemertseweg 

63.9 80.0 tunnel A67

63.8 80.1 kr. -re.do- Van Dongenstraat

63.6 80.3 links om kerk heen -re.do- ri Somerenseweg

61.2 82.7 2.8 voorkr. -re.af- Heesterdijk (bij bord camping Somerense Vennen) 

60.4 83.5 0.8 kr. -li.af- Hoijserstraat P Hoijse Hoeve 

60.1 83.8 0.3 kr. -re.aanh- Kempenweg

59.8 84.1 0.3 kr. -re.af- Busserdijk (bij bord Vogelasiel)

15:38 56.7 LIEROP 87.2 Y spl.-re.do- (ri BBK Lierop) Meervensedijk

56.6 87.3 3.2 kr. -li.af- De Wertstraat

56.2 87.7 0.4 ew kr. -li.af- Hogeweg

53.7 90.2 over viaduct A67 li aanh Hogeweg volgen

15:43 53.5 MIERLO 90.4 2.7 kr. -re.aanh- Voortje

53.1 90.8 0.4 kr. -re.af- Voortje (voor bord doodlopende weg)

51.7 92.2 1.4 ew kr. -re.af- Heer de Heuschweg

51.2 92.7 0.5 rotonde 3/4 -li.af- Santheuvel West

15:48 50.2 MIDDENGELEIDER 93.7 voorkr. -re.do- Santheuvel West 

15:48 49.8 MIDDENGELEIDER 94.1 1.4 voor rotonde kr. -re.af- Burg. Verheugtstr

49.3 94.6 0.5 kr. -li.aanh Burg. Verheugtstraat

49.2 94.7 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat

49.1 94.8 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat P Centrum
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15:50 48.7 AANVANG RONDE 5 95.2 4E DOORKOMST AANVANG RONDE 5

48.6 95.3 Dorpstraat -re.do-  richting Marktstraat 

48.1 95.8 1.0 rotonde 2/4 -re.do- Bekelaar

46.6 97.3 Bekelaar -re.do- wordt Mierloseweg

46.5 97.4 MIDDENGELEIDER -re.do- Mierloseweg

15:55 44.9 LIEROP 99.0 3.2 kr. -re.af- Gebergte (bij bushalte)

43.4 100.5 1.5 kr. -li.af- Broekant

41.7 102.2 1.7 ew -li.af- Groenebeemdweg

39.7 104.2 2.0 ew voorkr. -re.af- Stemertseweg 

39.6 104.3 tunnel A67

39.5 104.4 kr. -re.do- Van Dongenstraat

39.2 104.7 links om kerk heen -re.do- ri Somerenseweg

36.9 107.0 2.8 voorkr. -re.af- Heesterdijk (bij bord camping Somerense Vennen) 

36.1 107.8 0.8 kr. -li.af- Hoijserstraat P Hoijse Hoeve 

35.8 108.1 0.3 kr. -re.aanh- Kempenweg

35.5 108.4 0.3 kr. -re.af- Busserdijk (bij bord Vogelasiel)

16:13 32.4 LIEROP 111.5 Y spl.-re.do- (ri BBK Lierop) Meervensedijk

32.2 111.7 3.3 kr. -li.af- De Wertstraat

31.8 112.1 0.4 ew kr. -li.af- Hogeweg

29.3 114.6 over viaduct A67 li aanh Hogeweg volgen

16:18 29.1 MIERLO 114.8 2.7 kr. -re.aanh- Voortje

28.7 115.2 0.4 kr. -re.af- Voortje (voor bord doodlopende weg)

27.3 116.6 1.4 ew kr. -re.af- Heer de Heuschweg

26.9 117.0 0.4 rotonde 3/4 -li.af- Santheuvel West

16:22 25.8 MIDDENGELEIDER 118.1 voorkr. -re.do- Santheuvel West 

16:23 25.4 MIDDENGELEIDER 118.5 1.5 voor rotonde kr. -re.af- Burg. Verheugtstr

25.0 118.9 0.4 kr. -li.aanh Burg. Verheugtstraat

24.9 119.0 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat

24.7 119.2 0.2 ew kr. -re.af- Dorpstraat P Centrum
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Veldsink Bekx Kersenronde 2022

16:24 24.3 AANV FINALERONDE 119.6 5E DOORKOMST AANV FINALERONDE

24.2 119.7 Dorpstraat -re.do-  richting Marktstraat 

23.7 120.2 1.0 rotonde 2/4 -re.do- Bekelaar

22.2 121.7 Bekelaar -re.do- wordt Mierloseweg

22.1 121.8 MIDDENGELEIDER -re.do- Mierloseweg

16:30 20.5 LIEROP 123.4 3.2 kr. -re.af- Gebergte (bij bushalte)

19.0 124.9 1.5 kr. -li.af- Broekant

17.3 126.6 1.7 ew -li.af- Groenebeemdweg

15.3 128.6 2.0 ew voorkr. -re.af- Stemertseweg 

15.2 128.7 tunnel A67

15.1 128.8 kr. -re.do- Van Dongenstraat

14.9 129.0 links om kerk heen -re.do- ri Somerenseweg

12.5 131.4 2.8 voorkr. -re.af- Heesterdijk (bij bord camping Somerense Vennen) 

11.7 132.2 0.8 kr. -li.af- Hoijserstraat P Hoijse Hoeve 

11.5 132.4 0.2 kr. -re.aanh- Kempenweg

11.1 132.8 0.4 kr. -re.af- Busserdijk (bij bord Vogelasiel)

16:47 8.0 LIEROP 135.9 Y spl.-re.do- (ri BBK Lierop) Meervensedijk

7.9 136.0 3.2 kr. -li.af- De Wertstraat

7.5 136.4 0.4 ew kr. -li.af- Hogeweg

5.0 138.9 over viaduct A67 li aanh Hogeweg volgen

16:52 4.8 MIERLO 139.1 2.7 kr. -re.aanh- Voortje

4.4 139.5 0.4 kr. -re.af- Voortje (voor bord doodlopende weg)

3.0 140.9 1.4 ew kr. -re.af- Heer de Heuschweg

2.5 141.4 0.5 rotonde 3/4 -li.af- Santheuvel West

16:57 1.5 MIDDENGELEIDER 142.4 voorkr. -re.do- Santheuvel West 

16:57 1.0 MIDDENGELEIDER 142.9 1.5 voor rotonde kr. -re.af- Burg. Verheugtstr

0.6 143.3 0.4 kr. -li.aanh Burg. Verheugtstraat

0.5 143.4 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat

0.4 143.5 0.1 ew kr. -re.af- Dorpstraat P Centrum
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16:59 0.0 FINISH 143.9 Molenplein
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REGLEMENT U-23 ROAD SERIES MANNEN 2022 (VERSIE 1)

De U23 Road Series is een serie van maximaal 10 wegwedstrijden ingeschreven 
op de nationale kalenders van Belgian Cycling en de KNWU die plaatsvindt in 
respectievelijk België en Nederland en enkel gereserveerd is voor U23 renners, met 
uitzondering van U23 renners behorende tot UCI Proen de niet Nederlandse en 
Belgische Continentale Teams of UCI WorldTour ploegen.

De afstand van elke “U23 Road Series” zal de 170 km niet overschrijden.

Zie voor de competitiedata het Hoofdstuk Kalender, Jaarlijkse Besluiten 2022

DEELNAME

KANDIDATUREN EN ALGEMENE VOORWAARDEN
•   Maximumaantal deelnemers: 150 renners, zijnde 25 ploegen van maximum 6 of 

minimum 4 renners.
•  Het vaste deelnemersveld voor de “U23 Road Series” kan worden samengesteld 

uit:

o Voor België (12 ploegen):
• De Belgische UCI continentale wegploegen (“CP3”)
• De vast deelnemende Belgische clubploegen
• Een Belgische nationale selectie o Voor Nederland (12 ploegen):
• De Nederlandse UCI Continentale wegploegen
• District teams
• Nederlandse clubs
• Regionale teams
• Of combinaties van bovenstaande entiteiten

•  U23-renners die niet in het bezit zijn van een vergunning op naam van een club 
die aan de U23 Road Series deelneemt, mogen niet voor zulke club uitkomen.

•  U23 renners behorende tot UCI WorldTour teams en UCI Pro Continentale teams 
zijn niet toegelaten.

•  Aanmelden kan vanaf 01-12-2021 t/m 31-12-2021 doormiddel van het digitale 
inschrijfformulier

WILDCARDS
Elke organisator mag tevens 1 wildcards toekennen (max. 3 buitenlandse) en moet 
zijn definitieve keuze uiterlijk 2 maanden voor de wedstrijd bekendmaken aan de 
gekozen ploegen en aan volgende mailadressen: admin.sport@belgiancycling.be 
en wegsport@knwu.nl

BUITENLANDSE RENNERS
Voor een Belgische club die aan de U23 Road Series deelneemt mogen maximaal 
2 NIET Belgische vergunninghouders (geen vergunning van Belgian Cycling, 
Cycling Vlaanderen of FCWB) per manche



INSCHRIJFGELDEN
De toegelaten ploegen tot de U-23 Road Series dienen het totale inschrijfgeld voor 
alle competitiewedstrijden, na ontvangst van de factuur binnen de gestelde termijn 
aan de KNWU over te maken;
Het inschrijfgeld betreft;
 • € 90,- per team voor een eendaagse wedstrijd in Nederland
 • € 200,- per team voor een meerdaagse wedstrijd in Nederland
In Belgische wedstrijden is het nationaal reglement van toepassing m.b.t. het 
inschrijvingsrecht: € 5 + € 5 waarborg rugnummer en kaderplaatje (Buitenlandse 
renners uit buitenlandse ploegen betalen 2 euro extra inschrijvingsgeld als bijdrage 
voor de verzekering BA en Rechtsbijstand)

INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN
Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd, stuurt elke ploeg via het online-
inschrijvingssysteem het inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld met de 
namen, UCI-code (= controle leeftijd) en de UCIID’s van de toegelaten renners en 
begeleiders en max. 50% reserve-renners naar de organisator. 72 uur voor de start 
van de wedstrijd sturen de ploegen via het online-inschrijvingssysteem aan de
organisator een eventuele update van het inschrijvingsbulletin met daarop de 
namen, UCI-code en de UCIID’s van de renners en begeleiders en van maximum 
2 vervangers. De vast deelnemende clubploegen, districtsploegen en continentale 
wegploegen verplichten zich ertoe om deel te nemen aan alle wedstrijden van de 
U23 Road Series. Elke aangeworven ploeg zal bij niet deelname beboet worden 
overeenkomstig de UCI-reglementen, echter met een minimum van € 250-, welke 
als vergoeding aan de organisator zal worden overgemaakt. Per bijkomende 
afwezigheid zal de boete telkens verdubbeld worden (€ 250, vervolgens € 500, 
€ 1000, enz…) doch de betrokken organisator zal een vergoeding van maximum 
€ 250 ontvangen.

LOTTREKKING VOLGWAGENS
De start van de wedstrijden moet bij voorkeur voorzien zijn om 13:00 uur, 
ploegleidersvergadering om 11:00 uur. De volgorde van de ploegwagens wordt 
tijdens de ploegleidersvergadering per lottrekking bepaald als volgt:

bij de eerste wedstrijd:
1.  De wagens van alle deelnemende ploegen aan de U23 Road Series die 

aanwezig zijn op de vergadering van de ploegleiders en die hun renners 
bevestigden binnen de tijdslimiet voorzien in artikel 1.2.090.

2.  De wagens van de wildcardploegen die aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders en die hun renners bevestigden binnen de tijdslimiet voorzien in 
artikel 1.2.090.

3.  De wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders die hun deelnemende renners niet bevestigden binnen de 
vastgestelde tijdspanne.

4.  De wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders. v

voor de overige wedstrijden:
1.  De wagens van alle aan de U23 Road Series deelnemende ploegen die 

aanwezig zijn op de vergadering van de ploegleiders en die hun renners 
bevestigden binnen de tijdslimiet voorzien in artikel 1.2.090. Deze ploegen zullen 
geplaatst worden in volgorde van het algemeen ploegenklassement van de U23 
Road Series. In geval van ex-aequo wordt overgegaan tot een lottrekking tussen 
de ploegen met gelijke punten.



2.  De wagens van de wildcardploegen die aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders en die hun renners bevestigden binnen de tijdslimiet voorzien in 
artikel 1.2.090.

3.  De wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders die hun deelnemende renners niet bevestigden binnen de 
vastgestelde tijdspanne.

4.  De wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders.

KLASSEMENTEN
•  Alle deelnamegerechtigde U23-renners komen in aanmerking voor de 

klassementen van de U23 Road Series.
•  Elke wedstrijduitslag is verbonden aan een puntenbarema begiftigd met punten 

voor de eerste 25 renners in elke wedstrijd “U23 Road Series” volgens navolgend 
barema: 1e renner 30 ; en vervolgens 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 
14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 punt. In een rittenwedstrijd is dit 
barema enkel van toepassing op het algemeen individueel eindklassement.

•  Het ploegenklassement wordt opgemaakt volgens navolgend principe: eerst 
de ploegen die met drie renners de volledige afstand van de wedstrijd hebben 
afgelegd, dan deze met twee renners en vervolgens die met één enkele renner.

•  Per wedstrijd: puntensysteem volgens clubklassement: 25 ; 23 ; 21 ; 19 ; 18 ; 17 ; 
16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt.

(Eind)ploegenklassement
•  Om het ploegenklassement van iedere wedstrijd te bepalen, worden de tijden van 

de eerste 3 renners U23 van iedere ploeg bij elkaar geteld.
•  Om het algemeen (eind)ploegenklassement te bepalen worden de punten door 

de ploegen behaald in iedere wedstrijd samengeteld.
•  Gelijk gerangschikte ploegen in de algemene stand van de U23 Road Series 

zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald door de club in de 
laatste wedstrijd.

INDIVIDUEEL (EIND)PUNTENKLASSEMENT
•  Het individuele (eind)puntenklassement wordt opgemaakt door samentelling van 

de punten verbonden aan de uitslagen van elke wedstrijd van de “U23 Road 
Series”.

•  Gelijk gerangschikte renners in het individueel (eind)puntenklassement van de 
‘’U23 Road Series’’ zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald 
in de laatste wedstrijd.

•  Individueel eindklassement: prijzengelden zullen toegekend worden cf. het 
individueel eindklassement van de U23 Road Series. Het barema (€ 2500 of 
prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden) is hiervan als 
volgt vastgelegd:

•  Aan de leider van het algemeen individueel klassement van de wedstrijden zal 
een gele leiderstrui overhandigd worden.

Stichting Wielerevenementen Mierlo 

2. De wagens van de wildcardploegen die aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders en die hun renners bevestigden binnen de tijdslimiet voorzien in artikel 
1.2.090.  
3. De wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de vergadering van de ploegleiders 
die hun deelnemende renners niet bevestigden binnen de vastgestelde tijdspanne.  
4. De wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders.  

  
KLASSEMENTEN   

• Alle deelnamegerechtigde U23-renners komen in aanmerking voor de klassementen 
van de U23 Road Series.   
• Elke wedstrijduitslag is verbonden aan een puntenbarema begiftigd met punten 
voor de eerste 25 renners in elke wedstrijd “U23 Road Series” volgens navolgend barema: 
1e renner 30 ; en  
vervolgens 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 
; 3 ; 2 ; 1 punt. In een rittenwedstrijd is dit barema enkel van toepassing op het algemeen 
individueel eindklassement.   
• Het ploegenklassement wordt opgemaakt volgens navolgend principe: eerst de 
ploegen die met drie renners de volledige afstand van de wedstrijd hebben afgelegd, dan 
deze met twee renners en vervolgens die met één enkele renner.  
• Per wedstrijd: puntensysteem volgens clubklassement: 25 ; 23 ; 21 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 
; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt.  

  
(Eind)ploegenklassement  

• Om het ploegenklassement van iedere wedstrijd te bepalen, worden de tijden van 
de eerste 3 renners U23 van iedere ploeg bij elkaar geteld.   
• Om het algemeen (eind)ploegenklassement te bepalen worden de punten door de 
ploegen behaald in iedere wedstrijd samengeteld.  
• Gelijk gerangschikte ploegen in de algemene stand van de U23 Road Series zullen 
geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald door de club in de laatste wedstrijd.  

  
INDIVIDUEEL (EIND)PUNTENKLASSEMENT   

• Het individuele (eind)puntenklassement wordt opgemaakt door samentelling van 
de punten verbonden aan de uitslagen van elke wedstrijd van de “U23 Road Series”.   
• Gelijk gerangschikte renners in het individueel (eind)puntenklassement van de ‘’U23 
Road Series’’ zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald in de laatste 
wedstrijd.   
• Individueel eindklassement: prijzengelden zullen toegekend worden cf. het 
individueel eindklassement van de U23 Road Series. Het barema (€ 2500 of prijzenbarema 
in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden) is hiervan als volgt vastgelegd:   

   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
750€   500€   350€   225€   175€   150€   125€   125€   100€   100€   
    

• Aan de leider van het algemeen individueel klassement van de wedstrijden zal een 
gele leiderstrui overhandigd worden.   

  
JONGERENKLASSEMENT (VOORBEHOUDEN AAN 1E JAARS U23)   

• Aan de beste jongere van het individueel puntenklassement zal een witte leiderstrui 
van “Beste jongere” overhandigd worden.   



JONGERENKLASSEMENT (VOORBEHOUDEN AAN BELOFTE-VROUWEN (U23)
•  Aan de beste jongere van het individueel puntenklassement zal een witte 

leiderstrui van “Beste jongere” overhandigd worden.
•  Individueel eindjongerenklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden 

cf. het individueel eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 175 of 
prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden):

SPRINTKLASSEMENT
•  Het sprintklassement wordt opgemaakt door samentelling van de punten 

verbonden aan de uitslagen van de tussensprints in elke wedstrijd van de “U23 
Road Series”.

•  Er worden 3 sprints voorzien in elke wedstrijd (per etappe in een rittenwedstrijd) 
en volgende punten worden toegekend: 5, 3 en 1 punt aan de eerste 3 renners 
in de uitslag.Deze punten worden eveneens verrekend in het individueel 
sprintklassement.

•  Aan de leider van het individueel sprintklassement zal een groene leiderstrui 
overhandigd worden.

•  Bij gelijkheid van punten zal rekening gehouden worden met de uitslag van de 
laatste sprint waarin betrokken renners punten behaalden.

•  Individueel eindsprintklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. 
het individueel eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 250 of 
prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden):

VOLGORDE VAN LEIDERSTRUIEN
De renners aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om 
deze trui te dragen in de volgende wedstrijd van de “U23 Road Series”. Op deze 
leiderstruien zal de reglementaire ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit 
van de club/team-sponsor, in overeenstemming met artikel 1.3.053 van de 
reglementen. Een kopie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de nationale 
wegcommissie, alvorens deze wordt gedragen.

In het geval een renner leidt in meerdere klassementen, zal de tweede van elk 
betrokken
klassement de leiderstrui dragen. De volgorde van prioriteit van de truien is:

 • Algemeen Individueel Klassement (gele trui)
 • Algemeen Jongerenklassement (witte trui)
 • Algemeen Sprintklassement (groene trui)

In het geval de leider van één van bovenvermelde klassementen niet deelneemt, 
wordt de leiderstrui niet gedragen. Om in aanmerking te komen voor de 
eindoverwinning dient elke renner deel te nemen aan de laatste wedstrijd in 
de competitie, behalve bij een als geldig erkende reden (ziekte, blessure), 
gestaafd met de nodige medische attesten, zo niet verliest/-zen hij/zij zijn/hun 
eindoverwinning en wordt hij/zij ambtshalve een plaats gedegradeerd dan die waar 
hij/zij recht op heeft/hebben.

Stichting Wielerevenementen Mierlo 
 

• Individueel eindjongerenklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. 
het individueel eindjongerenklassement volgens onderstaand barema (€ 250 of 
prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden):   

   
1   2   3   
150€   75€   25€   
  
SPRINTKLASSEMENT   

• Het sprintklassement wordt opgemaakt door samentelling van de punten 
verbonden aan de uitslagen van de tussensprints in elke wedstrijd van de “U23 Road 
Series”.  
• Er worden 3 sprints voorzien in elke wedstrijd (per etappe in een rittenwedstrijd) en 
volgende punten worden toegekend: 5, 3 en 1 punt aan de eerste 3 renners in de uitslag. 
Deze punten worden eveneens verrekend in het individueel sprintklassement.  
• Aan de leider van het individueel sprintklassement zal een groene leiderstrui 
overhandigd worden.   
• Bij gelijkheid van punten zal rekening gehouden worden met de uitslag van de 
laatste sprint waarin betrokken renners punten behaalden.    
• Individueel eindsprintklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. het 
individueel eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 250 of prijzenbarema in 
verhouding tot het aantal verreden wedstrijden):  

1   2   3   
150€   75€   25€   
   
VOLGORDE VAN LEIDERSTRUIEN   
De renners aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om deze trui te dragen in 
de volgende wedstrijd van de “U23 Road Series”. Op deze leiderstruien zal de reglementaire ruimte 
voorbehouden blijven voor de publiciteit van de club/team-sponsor, in overeenstemming met 
artikel 1.3.053 van de reglementen. Een kopie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
nationale wegcommissie, alvorens deze wordt gedragen.  
   
In het geval een renner leidt in meerdere klassementen, zal de tweede van elk betrokken 
klassement de leiderstrui dragen. De volgorde van prioriteit van de truien is:   
   

• Algemeen Individueel Klassement (gele trui)   
• Algemeen Jongerenklassement (witte trui)   
• Algemeen Sprintklassement (groene trui)   

   
In het geval de leider van één van bovenvermelde klassementen niet deelneemt, wordt de 
leiderstrui niet gedragen.   
   
Om in aanmerking te komen voor de eindoverwinning dient elke renner deel te nemen aan de 
laatste wedstrijd in de competitie, behalve bij een als geldig erkende reden (ziekte, blessure), 
gestaafd met de nodige medische attesten, zo niet verliest/-zen hij/zij zijn/hun eindoverwinning en 
wordt hij/zij ambtshalve een plaats gedegradeerd dan die waar hij/zij recht op heeft/hebben.   
  
TEAM/CLUB KLASSEMENTEN   
Van zo wel de Belgische alsmede de Nederlandse deelnemende teams zal er een klassement per 
wedstrijd worden bijgehouden.   
  

Stichting Wielerevenementen Mierlo 
 

• Individueel eindjongerenklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. 
het individueel eindjongerenklassement volgens onderstaand barema (€ 250 of 
prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden):   

   
1   2   3   
150€   75€   25€   
  
SPRINTKLASSEMENT   

• Het sprintklassement wordt opgemaakt door samentelling van de punten 
verbonden aan de uitslagen van de tussensprints in elke wedstrijd van de “U23 Road 
Series”.  
• Er worden 3 sprints voorzien in elke wedstrijd (per etappe in een rittenwedstrijd) en 
volgende punten worden toegekend: 5, 3 en 1 punt aan de eerste 3 renners in de uitslag. 
Deze punten worden eveneens verrekend in het individueel sprintklassement.  
• Aan de leider van het individueel sprintklassement zal een groene leiderstrui 
overhandigd worden.   
• Bij gelijkheid van punten zal rekening gehouden worden met de uitslag van de 
laatste sprint waarin betrokken renners punten behaalden.    
• Individueel eindsprintklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. het 
individueel eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 250 of prijzenbarema in 
verhouding tot het aantal verreden wedstrijden):  

1   2   3   
150€   75€   25€   
   
VOLGORDE VAN LEIDERSTRUIEN   
De renners aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om deze trui te dragen in 
de volgende wedstrijd van de “U23 Road Series”. Op deze leiderstruien zal de reglementaire ruimte 
voorbehouden blijven voor de publiciteit van de club/team-sponsor, in overeenstemming met 
artikel 1.3.053 van de reglementen. Een kopie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
nationale wegcommissie, alvorens deze wordt gedragen.  
   
In het geval een renner leidt in meerdere klassementen, zal de tweede van elk betrokken 
klassement de leiderstrui dragen. De volgorde van prioriteit van de truien is:   
   

• Algemeen Individueel Klassement (gele trui)   
• Algemeen Jongerenklassement (witte trui)   
• Algemeen Sprintklassement (groene trui)   

   
In het geval de leider van één van bovenvermelde klassementen niet deelneemt, wordt de 
leiderstrui niet gedragen.   
   
Om in aanmerking te komen voor de eindoverwinning dient elke renner deel te nemen aan de 
laatste wedstrijd in de competitie, behalve bij een als geldig erkende reden (ziekte, blessure), 
gestaafd met de nodige medische attesten, zo niet verliest/-zen hij/zij zijn/hun eindoverwinning en 
wordt hij/zij ambtshalve een plaats gedegradeerd dan die waar hij/zij recht op heeft/hebben.   
  
TEAM/CLUB KLASSEMENTEN   
Van zo wel de Belgische alsmede de Nederlandse deelnemende teams zal er een klassement per 
wedstrijd worden bijgehouden.   
  



TEAM/CLUB KLASSEMENTEN
Van zo wel de Belgische alsmede de Nederlandse deelnemende teams zal er een 
klassement per wedstrijd worden bijgehouden. 

HULDIGING NA DE WEDSTRIJD
Iedere organisator zorgt voor bloemen voor de huldiging van de verschillende leiders in de 
“U23 Road Series”.

GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het
wedstrijdreglement van de “U23 Road Series” behoren tot de exclusieve bevoegdheid 
van de Belgische/Nederlandse Wegcommissie. De beslissingen die door de Belgische/
Nederlandse wegcommissie daaromtrent genomen worden zijn onherroepelijk en niet voor 
beroep vatbaar.

PRIJZEN
De prijzen voor de wedstrijden zijn bepaald volgens het toepasselijke barema van 1270 
euro (20 prijzen). De organisator betaalt het prijzengeld binnen de 14 dagen na de 
wedstrijd per overschrijving aan de ploegen. De nodige bankgegevens worden hiervoor 
door Belgian Cycling en de KNWU ter beschikking gesteld.

ZLM TOUR
De ZLM Tour is een vijfdagse wielerwedstrijd die dit jaar wordt gereden in 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het is voor sprintersploegen dé ideale 
voorbereidingskoers als ze enkele weken later willen scoren in de Tour de 
France. Tijdens de laatste editie van de ZLM Tour in 2019 wisten onder andere 
Dylan Groenewegen en Caleb Ewan te zegevieren in etappes, terwijl Mike 
Teunissen er vandoor ging met de eindzege; renners die even later in de Tour 
de France ook succesvol bleken. De verwachting is dat ook dit jaar weer diverse 
topsprinters gaan verschijnen in de ZLM Tour die voor spannende races gaan 
zorgen. En dat kunnen we dit jaar van dichtbij meemaken!

Lokale ronde Mierlo
Op zaterdag 11 juni rijdt het profpeloton van 
het westen van Brabant naar het oosten 
van de provincie. Deze route finisht in de 
dorpskern van Mierlo, na onder andere een 
passage door de dorpskern van Geldrop. 
Tijdens de finish kan je de spanning van 
de wielrenners echt voelen. Je kan de 
wielrenners direct aanmoedigen vanaf de 
zijlijn langs de gehele route in Geldrop-Mierlo. 

De route finisht op de Marktstraat in Mierlo. 
De wielers worden dan gehuldigd op 

het Molenplein, waar een groot feest zal 
plaatsvinden om samen de winst te vieren. 

Programma ZLM Tour
Dikke banden race, pump track en andere 
activiteiten voor kinderen - 13:30 - 15:00 uur

Doorkomst Geldrop ................................. 15.30 uur
Eerste doorkomst Mierlo ...................... 16.00 uur
Finish Molenplein Mierlo ...................... 16.30 uur

Meer info:
visitgeldropmierlo.nl/zlm

GEL22005-01 Flyer A5 ZLM tour.indd   2 19-05-2022   10:38
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WOMEN CYCLING SERIES 2022
De Women Cycling Series is een serie van maximaal 10 wegwedstrijden 
ingeschreven op de nationale kalenders van Belgian Cycling en de KNWU die 
plaatsvindt in respectievelijk België en Nederland en enkel gereserveerd is voor 
clubrensters (géén UCI rensters)
De afstand van elke “Women Cycling Series” zal de 110 km niet overschrijden.
Zie voor de competitiedata het Hoofdstuk Kalender, Jaarlijkse Besluiten 2022

DEELNAME
KANDIDATUREN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

•  Maximum aantal deelnemers: 150 renners, zijnde 25 ploegen van maximum 6 
of minimum 4 renners.

•  Het vaste deelnemersveld voor de “ Women Cycling Series” wordt als volgt 
samengesteld:

o  De toegelaten Belgische ploegen (9 ploegen) o De toegelaten Nederlandse 
ploegen (16 ploegen)

•  Vrouwen die niet in het bezit zijn van een licentie op naam van een club die aan 
de Women Cycling Series deelneemt, mogen niet voor zulke clubs uitkomen.

•  Per team mogen maximaal 2 rensters met een Amateur-licentie per wedstrijd 
deelnemen.

•  Vrouwen behorende tot UCI WorldTour Teams en UCI Women Teams zijn niet 
toegelaten.

•  Junior-vrouwen kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen (cfr. 
Belgische en Nederlandse specificaties).

Voor Nederlandse rensters geldt dat zij deel mogen nemen als er 5 dagen voor of 
na de
desbetreffende wedstrijd geen junior-vrouwen één of meerdaagse wegwedstrijd 
wordt verreden in
Nederland.

• De aanmelding voor deze competitie loopt van 01-12-2021 t/m 31-12-2021

BUITENLANDSE RENNERS
Voor een Belgische club die aan de Women Cycling Series deelneemt mogen 
maximaal 3 NIET Belgische vergunninghouders (geen vergunning van Belgian 
Cycling, Cycling Vlaanderen of FCWB) per manche van de Women Cycling Series 
deelnemen.

INSCHRIJFGELDEN
De toegelaten ploegen tot de Women Cycling Series dienen het totale inschrijfgeld 
voor alle competitiewedstrijden, na ontvangst van de factuur binnen de gestelde 
termijn aan de KNWU over te maken;

Het inschrijfgeld betreft;

€ 75,- per team voor een eendaagse wedstrijd in Nederland
€ 175,- per team voor een meerdaagse wedstrijd in Nederland

In Belgische wedstrijden is het nationaal reglement van toepassing m.b.t. het 
inschrijvingsrecht: € 5 + € 5 waarborg rugnummer en kaderplaatje (Buitenlandse 
renners uit buitenlandse ploegen betalen 2 euro extra inschrijvingsgeld als bijdrage 
voor de verzekering BA en Rechtsbijstand)



INSCHRIJVING WEDSTRIJDEN
Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd, stuurt elke ploeg via het online-
inschrijvingssysteem het inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld met de namen, 
UCI-code (= controle leeftijd) en de UCIID’s van de toegelaten renners titularissen 
en max. 50% reserve-renners naar de organisator.

72 uur voor de start van de wedstrijd sturen de ploegen via het online-
inschrijvingssysteem aan de organisator een eventuele update van het 
inschrijvingsbulletin met daarop de namen, UCI-code en de UCIID’s van de 
titularissen en van maximum 2 vervangers.

De vast deelnemende ploegen verplichten zich tot deelname aan alle wedstrijden 
van de Women Cycling

Series. Elke toegelaten ploeg zal bij niet deelname aan een wedstrijd beboet 
worden overeenkomstig de UCI-reglementen, echter met een minimum van € 125, 
welke als vergoeding aan de organisator zal worden overgemaakt.

LOTTREKKING VOLGWAGENS
De start van de wedstrijden is bij voorkeur voorzien om 13:00 uur, 
ploegleidersvergadering om 11:00 uur. De volgorde van de ploegwagens wordt 
tijdens de ploegleidersvergadering per lottrekking bepaald als volgt:

bij de eerste wedstrijd:
1.   De wagens van alle deelnemende ploegen aan de Women Cycling Series 

die aanwezig zijn op de vergadering van de ploegleiders en die hun renners 
bevestigden binnen de tijdslimiet voorzien in artikel 1.2.090.

2.  De wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders die hun deelnemende renners niet bevestigden binnen de 
vastgestelde tijdspanne.

3.  De wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders. 

voor de overige wedstrijden:
1.  De ploegen die aanwezig zijn op de vergadering van de ploegleiders en die 

hun renners bevestigden binnen de tijdslimiet voorzien in artikel 1.2.090. 
Bij deze lottrekking zullen de ploegen die in aanmerking komen voor het 
ploegenklassement van de “Women Cycling Series” onderling in dalende 
volgorde van punten van de geactualiseerde ploegenklassering van de “ Women 
Cycling Series” geplaatst worden.

2.  Lottrekking voor de wagens van de wildcardploegen die vertegenwoordigd 
zijn op de ploegleidersvergadering en die hun renners bevestigden binnen de 
tijdslimiet voorzien in artikel 1.2.090.

3.  Lottrekking voor de wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de vergadering 
an de ploegleiders die hun deelnemende renners niet bevestigden binnen de 
vastgestelde tijdspanne.

4.  De wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders



KLASSEMENTEN
•  Minimaal 50% van de kalender onder punt 1 moet verreden zijn, alvorens een 

fi naal eindklassement wordt opgemaakt.
•  Alle deelnamegerechtigde rensters komen in aanmerking voor de klassementen 

van de Women Cycling Series. Elke wedstrijduitslag is verbonden aan een 
puntenbarema begiftigd met punten voor de eerste 25 renners in elke wedstrijd 
“Women Cycling Series” volgens navolgend barema: 1e renner 30 ; vervolgens 
28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 
4 ; 3 ; 2 ; 1 punt.

•  In een rittenwedstrijd is dit barema enkel van toepassing op het algemeen 
individueel eindklassement.

•  Het ploegenklassement worden opgemaakt volgens navolgend principe: eerst 
de clubs die met drie renners de volledige afstand van de wedstrijd hebben 
afgelegd, dan deze met twee renners en vervolgens die met één enkele renner.

•  Per wedstrijd: puntensysteem volgens het ploegenklassement: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 
22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 
punt. 

(eind)ploegenklassement
•  Om het ploegenklassement van iedere wedstrijd te bepalen, worden de tijden van 

de eerste 3 rensters van iedere ploeg bij elkaar geteld.
•  Om het algemeen (eind)ploegenklassement te bepalen worden de punten door 

de ploegen behaald in iedere wedstrijd samengeteld.
•  Gelijk gerangschikte ploegen in de algemene stand van de Women Cycling Series 

zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald door de club in de 
laatste wedstrijd.

INDIVIDUEEL (EIND)PUNTENKLASSEMENT
•  Het individuele (eind)puntenklassement wordt opgemaakt door samentelling 

van de punten verbonden aan de uitslagen van elke wedstrijd van de “Women 
Cycling Series”.

•  Gelijk gerangschikte renners in het individueel (eind)puntenklassement van de 
“Women Cycling Series’’ zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats 
behaald in de laatste wedstrijd.

•  Individueel eindklassement: prijzengelden zullen toegekend worden conform het 
individueel eindklassement van de Women Cycling Series. Het barema (€ 1500 
of prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden) is hiervan als 
volgt vastgelegd:

•  Aan de leider van het algemeen individueel klassement van de wedstrijden zal 
een gele leiderstrui overhandigd worden.

Stichting Wielerevenementen Mierlo 
 

3. Lottrekking voor de wagens van de ploegen die aanwezig zijn op de vergadering 
van de ploegleiders die hun deelnemende renners niet bevestigden binnen de 
vastgestelde tijdspanne.  

4. De wagens van de ploegen die niet aanwezig zijn op de vergadering van de 
ploegleiders.  

  

KLASSEMENTEN   

• Minimaal 50% van de kalender onder punt 1 moet verreden zijn, alvorens een finaal 
eindklassement wordt opgemaakt.  

• Alle deelnamegerechtigde rensters komen in aanmerking voor de klassementen van 
de Women Cycling Series. Elke wedstrijduitslag is verbonden aan een puntenbarema 
begiftigd met punten voor de eerste 25 renners in elke wedstrijd “Women Cycling Series” 
volgens navolgend barema: 1e renner 30 ; vervolgens 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 
; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 punt.   

• In een rittenwedstrijd is dit barema enkel van toepassing op het algemeen individueel 
eindklassement.   

• Het ploegenklassement worden opgemaakt volgens navolgend principe: eerst de 
clubs die met drie renners de volledige afstand van de wedstrijd hebben afgelegd, dan deze 
met twee renners en vervolgens die met één enkele renner.  

• Per wedstrijd: puntensysteem volgens het ploegenklassement: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 
20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2  en 1 punt.  

  

(eind)ploegenklassement  

• Om het ploegenklassement van iedere wedstrijd te bepalen, worden de tijden van de 
eerste 3 rensters van iedere ploeg bij elkaar geteld.   

• Om het algemeen (eind)ploegenklassement te bepalen worden de punten door de 
ploegen behaald in iedere wedstrijd samengeteld.  

• Gelijk gerangschikte ploegen in de algemene stand van de Women Cycling Series 
zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald door de club in de laatste 
wedstrijd.  

  

INDIVIDUEEL (EIND)PUNTENKLASSEMENT   

• Het individuele (eind)puntenklassement wordt opgemaakt door samentelling van de 
punten verbonden aan de uitslagen van elke wedstrijd van de “Women Cycling Series”.   

• Gelijk gerangschikte renners in het individueel (eind)puntenklassement van de 
“Women Cycling Series’’ zullen geklasseerd worden volgens de beste plaats behaald in de 
laatste wedstrijd.   

• Individueel eindklassement: prijzengelden zullen toegekend worden conform het 
individueel eindklassement van de Women Cycling Series. Het barema (€ 1500 of 
prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden) is hiervan als volgt 
vastgelegd:   

   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

Stichting Wielerevenementen Mierlo 

400€   275€   175€   150€   125€   100€   100€   75€   50€   50€   

  

• Aan de leider van het algemeen individueel klassement van de wedstrijden zal een 
gele leiderstrui overhandigd worden.   

  

JONGERENKLASSEMENT (VOORBEHOUDEN AAN BELOFTE-VROUWEN (U23)   

• Aan de beste jongere van het individueel puntenklassement zal een witte leiderstrui 
van “Beste jongere” overhandigd worden.   

• Individueel eindjongerenklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. het 
individueel eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 175 of prijzenbarema in 
verhouding tot het aantal verreden wedstrijden)):   

   

1   2   3   

100€   50€   25€   

  

SPRINTKLASSEMENT   

• Het sprintklassement wordt uitslagen van de tussensprints in elke 
wedstrijd van de “Wome 

opgemaakt door samentelling 
van de punten verbonden aan de 
n Cycling Series”.  

•  Er worden 3 sprints voorzien in elke wedstrijd (per etappe in een rittenwedstrijd) en volgende 
punten worden toegekend: 5, 3 en 1 punt aan de eerste 3 renners in de uitslag. Deze punten 
worden eveneens verrekend in het individueel puntenklassement.  

•  Aan de leider van het individueel sprintklassement zal een groene leiderstrui overhandigd worden.   

•  Bij gelijkheid van punten zal rekening gehouden worden met de uitslag van de laatste sprint 
waarin betrokken renners punten behaalden.    

•  Individueel eindsprintklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. het individueel 
eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 175 of prijzenbarema in verhouding tot het 
aantal verreden wedstrijden)):  

1    2   3   

100€    50€   25€   

   

VOLGORDE VAN LEIDERSTRUIEN   

De renners aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om deze trui te dragen in 
de volgende wedstrijd van de “Women Cycling Series”. Op deze leiderstruien zal de reglementaire 
ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de club/team-sponsor, in overeenstemming met 
artikel 1.3.053 van de reglementen. Een kopie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
nationale wegcommissie, alvorens deze wordt gedragen.  

   

In het geval een renner leidt in meerdere klassementen, zal de tweede van elk betrokken klassement 
de leiderstrui dragen. De volgorde van prioriteit van de truien is:   

   



JONGERENKLASSEMENT (VOORBEHOUDEN AAN BELOFTE-VROUWEN (U23)
•  Aan de beste jongere van het individueel puntenklassement zal een witte 

leiderstrui van “Beste jongere” overhandigd worden.
•  Individueel eindjongerenklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden 

cf. het individueel eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 175 of 
prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden):

SPRINTKLASSEMENT
•  Het sprintklassement wordt uitslagen van de tussensprints in elke wedstrijd van 

de door samentelling van de punten verbonden aan de ”Wonen Cycling Series”.

•  Er worden 3 sprints voorzien in elke wedstrijd (per etappe in een rittenwedstrijd) 
en volgende punten worden toegekend: 5, 3 en 1 punt aan de eerste 3 renners 
in de uitslag. Deze punten worden eveneens verrekend in het individueel 
puntenklassement.

•  Aan de leider van het individueel sprintklassement zal een groene leiderstrui 
overhandigd worden.

•  Bij gelijkheid van punten zal rekening gehouden worden met de uitslag van de 
laatste sprint waarin betrokken renners punten behaalden.

•  Individueel eindsprintklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. 
het individueel eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 175 of 
prijzenbarema in verhouding tot het aantal verreden wedstrijden):

VOLGORDE VAN LEIDERSTRUIEN
De renners aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om deze 
trui te dragen in de volgende wedstrijd van de “Women Cycling Series”. Op deze 
leiderstruien zal de reglementaire ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit 
van de club/team-sponsor, in overeenstemming met artikel 1.3.053 van de 
reglementen. Een kopie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
nationale wegcommissie, alvorens deze wordt gedragen. In het geval een renner 
leidt in meerdere klassementen, zal de tweede van elk betrokken klassement
de leiderstrui dragen. De volgorde van prioriteit van de truien is:

• Algemeen Individueel Klassement (gele trui)
• Algemeen Jongerenklassement (witte trui)
• Algemeen Sprintklassement (groene trui)

In het geval de leider van één van bovenvermelde klassementen niet deelneemt, 
wordt de leiderstrui niet gedragen.

Stichting Wielerevenementen Mierlo 

400€   275€   175€   150€   125€   100€   100€   75€   50€   50€   

  

• Aan de leider van het algemeen individueel klassement van de wedstrijden zal een 
gele leiderstrui overhandigd worden.   

  

JONGERENKLASSEMENT (VOORBEHOUDEN AAN BELOFTE-VROUWEN (U23)   

• Aan de beste jongere van het individueel puntenklassement zal een witte leiderstrui 
van “Beste jongere” overhandigd worden.   

• Individueel eindjongerenklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. het 
individueel eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 175 of prijzenbarema in 
verhouding tot het aantal verreden wedstrijden)):   

   

1   2   3   

100€   50€   25€   

  

SPRINTKLASSEMENT   

• Het sprintklassement wordt uitslagen van de tussensprints in elke 
wedstrijd van de “Wome 

opgemaakt door samentelling 
van de punten verbonden aan de 
n Cycling Series”.  

•  Er worden 3 sprints voorzien in elke wedstrijd (per etappe in een rittenwedstrijd) en volgende 
punten worden toegekend: 5, 3 en 1 punt aan de eerste 3 renners in de uitslag. Deze punten 
worden eveneens verrekend in het individueel puntenklassement.  

•  Aan de leider van het individueel sprintklassement zal een groene leiderstrui overhandigd worden.   

•  Bij gelijkheid van punten zal rekening gehouden worden met de uitslag van de laatste sprint 
waarin betrokken renners punten behaalden.    

•  Individueel eindsprintklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. het individueel 
eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 175 of prijzenbarema in verhouding tot het 
aantal verreden wedstrijden)):  

1    2   3   

100€    50€   25€   

   

VOLGORDE VAN LEIDERSTRUIEN   

De renners aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om deze trui te dragen in 
de volgende wedstrijd van de “Women Cycling Series”. Op deze leiderstruien zal de reglementaire 
ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de club/team-sponsor, in overeenstemming met 
artikel 1.3.053 van de reglementen. Een kopie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
nationale wegcommissie, alvorens deze wordt gedragen.  

   

In het geval een renner leidt in meerdere klassementen, zal de tweede van elk betrokken klassement 
de leiderstrui dragen. De volgorde van prioriteit van de truien is:   

   
Stichting Wielerevenementen Mierlo 

400€   275€   175€   150€   125€   100€   100€   75€   50€   50€   

  

• Aan de leider van het algemeen individueel klassement van de wedstrijden zal een 
gele leiderstrui overhandigd worden.   

  

JONGERENKLASSEMENT (VOORBEHOUDEN AAN BELOFTE-VROUWEN (U23)   

• Aan de beste jongere van het individueel puntenklassement zal een witte leiderstrui 
van “Beste jongere” overhandigd worden.   

• Individueel eindjongerenklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. het 
individueel eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 175 of prijzenbarema in 
verhouding tot het aantal verreden wedstrijden)):   

   

1   2   3   

100€   50€   25€   

  

SPRINTKLASSEMENT   

• Het sprintklassement wordt uitslagen van de tussensprints in elke 
wedstrijd van de “Wome 

opgemaakt door samentelling 
van de punten verbonden aan de 
n Cycling Series”.  

•  Er worden 3 sprints voorzien in elke wedstrijd (per etappe in een rittenwedstrijd) en volgende 
punten worden toegekend: 5, 3 en 1 punt aan de eerste 3 renners in de uitslag. Deze punten 
worden eveneens verrekend in het individueel puntenklassement.  

•  Aan de leider van het individueel sprintklassement zal een groene leiderstrui overhandigd worden.   

•  Bij gelijkheid van punten zal rekening gehouden worden met de uitslag van de laatste sprint 
waarin betrokken renners punten behaalden.    

•  Individueel eindsprintklassement: Prijzengelden zullen toegekend worden cf. het individueel 
eindsprintklassement volgens onderstaand barema (€ 175 of prijzenbarema in verhouding tot het 
aantal verreden wedstrijden)):  

1    2   3   

100€    50€   25€   

   

VOLGORDE VAN LEIDERSTRUIEN   

De renners aan de leiding van bovenvermelde klassementen zijn verplicht om deze trui te dragen in 
de volgende wedstrijd van de “Women Cycling Series”. Op deze leiderstruien zal de reglementaire 
ruimte voorbehouden blijven voor de publiciteit van de club/team-sponsor, in overeenstemming met 
artikel 1.3.053 van de reglementen. Een kopie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
nationale wegcommissie, alvorens deze wordt gedragen.  

   

In het geval een renner leidt in meerdere klassementen, zal de tweede van elk betrokken klassement 
de leiderstrui dragen. De volgorde van prioriteit van de truien is:   

   



Om in aanmerking te komen voor de eindoverwinning dient elke renner deel 
te nemen aan de laatste wedstrijd in de competitie, behalve bij een als geldig 
erkende reden (ziekte, blessure), gestaafd met de nodige medische attesten, zo 
niet verliest/-zen zij haar/hun eindoverwinning en wordt zij ambtshalve een plaats 
gedegradeerd dan die waar zij recht op heeft/hebben.

HULDIGING NA DE WEDSTRIJD
Iedere organisator zorgt voor bloemen voor de huldiging van de verschillende 
leiders in de “Women Cycling Series”.

GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het
wedstrijdreglement van de “Women Cycling Series” behoren tot de exclusieve 
bevoegdheid van de Belgische/Nederlandse Wegcommissie. De beslissingen die 
door de Belgische/Nederlandsewegcommissie daaromtrent genomen worden zijn 
onherroepelijk en niet voor beroep vatbaar.

HILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het
wedstrijdreglement van de “Women Cycling Series” behoren tot de exclusieve 
bevoegdheid van de Belgische/Nederlandse Wegcommissie. De beslissingen die 
door de Belgische/Nederlandse wegcommissie daaromtrent genomen worden zijn 
onherroepelijk en niet voor beroep vatbaar.

PRIJZEN
De prijzen voor de wedstrijden zijn bepaald volgens het toepasselijke barema. 600 
euro individuele dagprijzen. De betaling van de individuele dagprijzen gebeurt ter 
plaatse.

Stichting Wielerevenementen Mierlo 

 

PRIJZEN   

De prijzen voor de wedstrijden zijn bepaald volgens het toepasselijke barema. 600 euro 
individuele dagprijzen. De betaling van de individuele dagprijzen gebeurt ter plaatse.   

  

1  90,00 €  11  15,00 €  21  10,00 €  

2  75,00 €  12  15,00 €  22  10,00 €  

3  60,00 €  13  15,00 €  23  10,00 €  

4  45,00 €  14  15,00 €  24  10,00 €  

5  35,00 €  15  15,00 €  25  10,00 €  

6  30,00 €  16  10,00 €      

7  25,00 €  17  10,00 €      

8  25,00 €  18  10,00 €      

9  20,00 €  19  10,00 €      

10  20,00 €  20  10,00 €      

 

  



Hoofdsponsor 
Veldsink Bekx Mierlo
 
Stersponsoren  
Honda van den Akker Helmond
Pakgro Groep Bakel/Roggel
Van Vlerken Autobedrijf Mierlo
 
Subsponsors  
Hurkmans Groep Someren
Bouwbedrijf van Gerven Mierlo
Saassen Elektro technisch  Inst Buro Mierlo
Van Heugten installatie techniek Mierlo
Cafe-Restaurant de koffer Mierlo
Gemeente Geldrop Mierlo 
Bas Verstappen Autobedrijf Lierop
Jagershuis Lierop
Dusol Helmond
Sportschool 2BF/t Mierlo
Roland Lingers Interieurbouw Mierlo
Overige sponsoren 
Gerechtsdeurwaarder Johan van Ras Helmond
Bekkers Autoschade 
Houtse Bazar Mierlo-Hout
Heesmans Installatie en dakwerken Helmond
Jos van Happen containers Mierlo
Friendly Dolphin pools &sauna Mierlo
Den Heuvel Partycentrum Mierlo
Bergerhof Taxi Mierlo
Garage Raaijmakers Mierlo
Albert Hein Mierlo
Bakker de Molen Mierlo
Bakkerij ‘tBakkertje Mierlo/Helmond
KNWU 
Bouwbedrijf van den Heuvel Helmond
Blic Optiek Mierlo
De Bruin groothandel in Wenskaarten Mierlo
Deelen Stoffen Helmond
eetcafe De Barrier Mierlo-Hout
Elektrotechnisch Installatieburo Jan van Dijk Mierlo
Flowers Only Mierlo
eethuis van de Waaijenburg Mierlo
Gebr. Adriaans Grondwerken Mierlo
Gebr. Swinkels Grondverzet Helmond
Gerard Swinkels Mechanisatie Mierlo
Groenservice Mierlo Mierlo
Intertoys De Louw Mierlo
Hubo van Gogh Mierlo
Jeroen vos Electro installatiebedrijf Helmond



J.v.d. Putten Warme Bakker Mierlo
Klokkenspeciaalzaak van den Aker Mierlo-Hout
Lensen Manders voor Haar Mierlo
Luc Verbakel Handelsonderneming Mierlo-Hout
Makelaar Damen Mierlo
Mevi BV Fijnmechanisatie   Helmond
Particulier Beveiliging Mierlo Mierlo
Rene Vervoort Evenementenverzorging Mierlo
Rens van Dijk Bloemen en Planten Mierlo-Hout
Renske Brand Mierlo
Restaurant Chinees de Kroon Mierlo
Schellekens Naaimachine Helmond
Slagerij Jos van Baars Mierlo
Sported Mierlo
Tandarts Luyten Mierlo
Tapijtenhal M.Tijssen Mierlo-Hout
Thij Deelen voor uw Herenmode Mierlo-Hout
Toto Mierlo Toon de Greef Mierlo
Wielervereniging De Kempen Valkenswaard
Van Heeswijk Meubelen Mierlo-Mariahout
v.d mortel schilderwerken Mierlo
wereldrestaurant Mierlo Mierlo
Kusters Bosch Fijnmechanisatie Mierlo





Doorkomst Geldrop ................... 15.30u
Eerste doorkomst Mierlo ......... 16.00u
Finish Molenplein Mierlo ......... 16.30u

Meer info:
visitgeldropmierlo.nl/zlm
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Maak 
snel een 
proefrit

Maak 
snel een 
proefrit

      De nieuwe 

HR-V
      De nieuwe 

JAZZ
DE WEG NAAR PERFECTIE       
                 is grenzeloos...
DE WEG NAAR PERFECTIE
                 is grenzeloos...

    DAAR ZIT MUZIEK IN           
      en een heleboel ruimte...

Uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar

Autobedrijf

HELMOND: Lage Dijk 15, T (0492) 54 36 94  - VEGHEL: Eisenhowerweg 17,  T (0413) 34 22 28 

www.GvandenAkker.nl



Je bent welkom op de Marktstraat 18 in Mierlo, 
óók zonder afspraak.

0492 - 530872  |  mierlo@veldsink.nl

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Zakelijk advies, 
gewoon om de hoek!


