KAMPIOENSCHAPPEN
1.Inleiding
Tijdens het seizoen 2019 zijn er binnen onze club 3 clubkampioenschappen. We hebben het
algemeen puntenkampioenschap, het zaterdagkampioenschap en het zondagskampioenschap. Een
titel is niet cumuleerbaar, men kan dus niet en algemeen puntenkampioen en zondagskampioen zijn
tijdens 1 seizoen. Een algemeen kampioen kan geen zondagskampioen en/of zaterdagkampioen zijn.
Een zondagskampioen kan geen zaterdagkampioen zijn en omgekeerd.
Wanneer bijvoorbeeld de algemene kampioen ook op kop staat in het zondagskampioenschap en het
zaterdagkampioenschap:
Dan wordt de 2de in het zondagskampioenschap zondagskampioen
Dan wordt de 2de in het zaterdagkampioenschap zaterdagkampioen, tenzij in het geval dat
die 2de al zondagskampioen is dan wordt de 3de in de stand zaterdagkampioen.
De prioriteit is dus:
1) Algemeen kampioen
2) Zondagkampioen
3) Zaterdagkampioen
De aangepaste klassementen zullen wekelijks door onze klassementsverantwoordelijke Kristof
Wyffels op vrijdag gepubliceerd worden op onze website www.wheelsinaction.be
Hieronder zal ik de 3 clubkampioenschappen in detail uitleggen zodat er later geen discussies meer
zijn.

2. Algemeen puntenkampioenschap
Het algemeen puntenkampioenschap is een kampioenschap waarbij diegene die op het
einde van het seizoen de meeste punten heeft verzameld de algemene kampioen is.
Voor het algemeen puntenklassement tellen enkel de ritten mee die vermeld zijn op de
clubkalenders. Voor het aantal punten die per rit te verdienen zijn verwijzen wij jullie door
naar de clubkalenders. Enkel de punten vermeld in deze clubkalenders tellen mee voor dit
klassement.
Per dag kan men slechts voor 1 rit punten krijgen (een combinatie is dus niet mogelijk).
Wie op het einde van het seizoen algemeen kampioen is krijgt tijdens het jaarlijkse
clubfeest een aandenken hieraan en een naturaprijs.
Wie meewerkt aan een organisatie of met een volgwagen rijdt krijgt ook zijn punten
Tijdens de organisatie Jempi Monsere Heuvelklassieker op zaterdag 16 maart 2019 en
zondag 17 maart 2019 worden er enkel punten toegekend aan meewerkende leden. Wie dit
weekend fietst krijgt geen punten
Er kunnen punten verdiend worden vanaf 16/02/2019 t.e.m. 27/10/2019
De aanwezige leden tijdens de ritten worden door de aanwezige baankapiteins of
bestuursleden binnen de 3 dagen na afloop van de groepsrit doorgegeven aan de
klassementsverantwoordelijke Kristof Wyffels (kristof.wyffels@telenet.be).
Zijn er op het einde van het seizoen 2 leden met exact hetzelfde aantal punten dan wordt
de kampioen als volgt bepaald
1) Meeste aanwezigheden tijdens zondagse clubuitstappen
2) Meeste aanwezigheden tijdens zaterdagse clubuitstappen
3) Meeste aanwezigheden tijdens SPECIAL RIDES
4) Behalen provinciale medaille van VBR West-Vlaanderen
5) Behalen brevet van Leiedal

3. Zondagskampioenschap
Het zondagskampioenschap is een kampioenschap waarbij diegene die op het einde van het
seizoen de meeste punten heeft tijdens de zondagse clubuitstappen (lange of korte rit).
Voor het zondagskampioenschap tellen enkel de ritten vermeld op de kalender van de
zondagse clubuitstappen mee (zowel lange als korte rit) alsook de SPECIALE RIDES die
doorgaan op een zondag of op een feestdag die geen zaterdag is. Voor het aantal punten die
per rit te verdienen zijn verwijzen wij jullie door naar de clubkalenders. Enkel de punten
vermeld in deze kalenders tellen mee voor dit klassement.
Per dag kan men slechts voor 1 rit punten krijgen (een combinatie is dus niet mogelijk)
Wie op het einde van het seizoen zondagskampioen is krijgt tijdens het jaarlijkse clubfeest
een aandenken hieraan en een naturaprijs.
Wie meewerkt aan een organisatie of met de volgwagen rijdt krijgt ook zijn kilometers.
Tijdens de organisatie Jempi Monsere Heuvelklassieker op zaterdag 16 maart 2019 en
zondag 17 maart 2019 worden er enkel punten toegekend aan meewerkende leden. Wie dit
weekend fietst krijgt geen punten
Er kunnen kilometers verdiend worden vanaf 17/02/2019 t.e.m. 27/10/2019
De aanwezige leden tijdens de ritten worden door de aanwezige baankapiteins of
bestuursleden binnen de 3 dagen na afloop van de groepsrit doorgegeven aan de
klassementsverantwoordelijke Kristof Wyffels (kristof.wyffels@telenet.be).
Zijn er op het einde van het seizoen 2 leden met exact hetzelfde aantal punten dan wordt
de kampioen als volgt bepaald
1) Meeste aanwezigheden tijdens zondagse clubuitstappen (lange of korte rit)
2) Meeste aanwezigheden op SPECIAL RIDES op zondag/feestdag
3) Klassering in het zaterdagkampioenschap
4) Klassering in het algemeen kampioenschap

4. Zaterdagkampioenschap
Het zaterdagkampioenschap is een kampioenschap waarbij diegene die op het einde van het
seizoen de meeste punten heeft tijdens zaterdagse clubuitstappen en SPECIAL RIDES op
zaterdag.
Voor het zaterdagkampioenschap tellen enkel de ritten mee vermeld in de kalender van
zaterdagse clubuitstappen en SPECIAL RIDES op zaterdag. Voor het aantal punten die per rit
te verdienen zijn verwijzen wij jullie door naar de opgemaakte zaterdag
groepsrittenkalender en de vrije ritten kalender. Enkel de punten vermeld in deze kalenders
tellen mee voor dit klassement.
Per dag kan men slechts voor 1 rit punten krijgen (een combinatie is dus niet mogelijk)
Wie op het einde van het seizoen zaterdagkampioen is krijgt tijdens het jaarlijkse clubfeest
een aandenken hieraan en een naturaprijs.
Men kan nooit meer punten krijgen op een dag dan de punten toegekend aan de groepsrit op
zaterdag op dezelfde dag.
Wie meewerkt aan een organisatie of met de volgwagen rijdt krijgt ook zijn kilometers.
Tijdens de organisatie Jempi Monsere Heuvelklassieker op zaterdag 16 maart 2019 en
zondag 17 maart 2019 worden er enkel punten toegekend aan meewerkende leden. Wie dit
weekend fietst krijgt geen punten
Er kunnen kilometers verdiend worden vanaf 16/02/2019 t.e.m. 26/10/2019
De aanwezige leden tijdens de zaterdagse clubuitstappen of SPECIAL RIDES worden door de
aanwezige baankapiteins of bestuursleden binnen de 3 dagen na afloop van de groepsrit
doorgegeven aan de klassementsverantwoordelijke Kristof Wyffels
(kristof.wyffels@telenet.be).
Zijn er op het einde van het seizoen 2 leden met exact hetzelfde aantal punten dan wordt
de kampioen als volgt bepaald
1) Meeste aanwezigheden tijdens zaterdag groepsritten
2) Meeste aanwezigheden op SPECIAL RIDES op zaterdag
3) Klassering in het zondagskampioenschap
4) Klassering in het algemeen kampioenschap

