antwerp port epic

zondag 8 september 2019
Wielerklassieker van, voor en door:
Antwerpen & Haven & Polder
Vertrek: 11.11 u.
Aankomst: 15.30 u.
Cadixstraat, Antwerpen
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VOLG DE STRAFSTE KOERS VAN VLAANDEREN
l i v e op uw regionale tv-zender!
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VOLG DE ANTWERP PORT EPIC 2019
LIVE op uw regionale tv-zender!
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KARAKTERKOERSEN.BE
flandersepicraces.com
Guillaume Van Keirsbulck op de onverharde strook van bijna 4km
in de zone Leeuw Van Vlaanderen/Kabeljauwpad te Zandvliet
op weg naar de overwinning van de ANTWERP PORT EPIC 2018!
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antwerp port epic
Schaal Sels/Antwerp Port Epic

Sinds 2015 staat Schaal Sels bekend als de wedstrijd
door de Haven en de Polder met onverharde wegen en
kasseistroken. Dit jaar wordt deze spectaculaire wedstrijd
voor de tweede maal gereden onder de naam “ANTWERP
PORT EPIC”.
Deze internationale wielerwedstrijd, met het UCI 1.1 statuut
(enkel profrenners) en behorend tot de UCI Europe Tour, zal
zondag 8 september 2019, plaatsvinden.
Het
parcours doorkruist het volledige Antwerpse
havengebied en de Scheldepolders, zowel op Linker- als
op Rechteroever, wat deze wedstrijd nog meer allure heeft
gegeven.
Door de toenemende nationale en internationale mediaaandacht, heeft de organisatie vorig jaar besloten om de
opsplitsing te maken tussen de lokale Schaal Sels Merksem
en de ANTWERP PORT EPIC, met start en aankomst op
het Schengenplein / Cadixstraat, zondag 8 september.

Onverharde wegen

onder het Havenhuis verwacht, de voorstelling van de
renners (09.50 u.) en de start van de wedstrijd (11.11u.)
vinden 500 meter verder plaats op het Schengenplein/
Cadixstraat, het centrale raakpunt van onze stad en onze
haven. Ongeveer 4,5 uur en 187 kilometer later zullen de
renners ook hier over de aankomstlijn sprinten.
Vanaf het Eilandje vertrekken de renners door de
Waaslandtunnel, waarna de officiële start plaatsvindt in
Zwijndrecht. Via Kallo, Verrebroek, Kieldrecht en de Wase
Polders, gaat het dan verder door het havengebied op
de Linkerschelde-oever. Vervolgens duiken de renners
de Liefkenshoektunnel in op weg naar het Antwerpse
havengebied op de Rechterschelde-oever, om de eerste
zware kasseistrook van de Torenseweg in Stabroek te
trotseren.
Het hart van de wedstrijd bevindt zich opnieuw in de
Antwerpse Polder, waar 3 rondes worden afgelegd over
de bonkige kasseistroken en de spectaculaire onverharde
wegen van de dorpen Berendrecht, Zandvliet, Stabroek en
Hoevenen, met een kleine lus in Ossendrecht (NL).
Via het centrum van Ekeren en over de Ekersedijk (laatste
onverharde weg) gaat de wedstrijd terug richting Antwerpse
havengebied (Wilmarsdonk en Oosterweel) waar de renners
in volle finale nog enkele kasseistroken te verwerken krijgen,
alvorens via het Noordkasteel en de Scheldedijk met het
prachtige uitzicht op de Antwerpse Rede richting Eilandje
te koersen.
De laatste kilometer van de wedstrijd bevindt zich onder het
Havenhuis waar de renners de sprint in kunnen zetten via
de Mexicostraat en de Mexicobrug naar de aankomst op het
Schengenplein/Cadixstraat omstreeks 15.30 u.

© Foto Kramon

Schaal Sels was ook de eerste wielerwedstrijd in België
die onverharde wegen aan zijn parcours had toegevoegd,
waarmee het in de voetsporen trad van de vermaarde
“Strade Bianche” in Toscane en de “Tro-Bro Léon” in
Bretagne.
De ANTWERP PORT EPIC is een uniek sportevenement
dat Vlaanderen en de wereld een uitzonderlijke inkijk geeft
in de indrukwekkende wereld van de Antwerpse haven.
Het is een wielerwedstrijd die letterlijk de twee oevers van
de Schelde met elkaar en met de stad en haar inwoners
verbindt. Het is een uitzonderlijk uitstalraam op de kansen
die de haven biedt als motor van de Antwerpse economie
maar ook het samengaan tussen industrie, ecologie en
recreatie in de verf zet.

Parcours linker- en rechteroever met elkaar
verbonden

Vanaf 2017 vond de start plaats aan het Zaha Hadidplein
in Antwerpen in de schaduw van het nieuwe Havenhuis
dat symbool staat voor het dynamische, ambitieuze en
innovatieve karakter van de haven van Antwerpen.
De wielerploegen worden ook dit jaar op het Zaha Hadidplein

Guillaume Van Keirsbulck,
winnaar ANTWERP PORT EPIC van 2018

PRAKTISCH
Datum: 		
zondag 8 september 2019
Ploegvoorstelling:
Schengenplein/Cadixstraat, 		
			
Antwerpen omstreeks 09.50 u
Start:			Schengenplein/Cadixstraat, 		
			
Antwerpen omstreeks 11.11 u.
Aankomst:		
Schengenplein/Cadixstraat, 		
			
Antwerpen omstreeks 15.30 u.
Afstand:
187 km
			31 kilometer kasseien

			

en 37 kilometer onverhard

zondag 8 september 2019
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voorwoord
De ANTWERP PORT EPIC is een
kers op de taart voor Antwerpen.
De eerste editie was vorig jaar een
succes onder een stralende zon. Als
sporthoofdstad van Vlaanderen zijn
we fier om een wedstrijd te mogen
ontvangen in hét symbool bij uitstek:
onze wereldhaven.
De ANTWERP PORT EPIC is
een koers langs Schelde, dokken,
zeemastodonten, enorme bedrijven;
maar ook langs kassei- en
onverharde wegen door de velden
en polderdorpen. Kortom, een
wielerfestijn langs het schoonste
wat beide oevers te bieden hebben.
Sport
verbindt
jong
en
oud,
mensen
van
allerlei
achtergrond en beroep. Voor die
gemeenschapsversterkende kracht
zijn we enorm dankbaar.
Ik wens alle toeschouwers en
renners dan ook een mooie en
deugddoende dag toe. Geniet
ervan!
Bart De Wever
Burgemeester Stad Antwerpen

Beste wielerliefhebber,
Welkom op de ANTWERP PORT
EPIC, één van de hoogtepunten in het
Antwerpse wielerjaar van Sporting
A. Antwerpen is zot van de koers en
met onze sportevenementen willen
we mensen aanmoedigen om meer
te bewegen. Want meer bewegen
is gezond en leuk. Het concept
van deze koers over onverharde
wegen en kasseistroken, door de
velden van de polder, door de stad
en de haven is uniek. Niet toevallig
werd dit concept al verkozen tot
“parcours van het jaar” in het meest
gerenommeerde
Amerikaanse
wielermagazine “Velonews”.
De ANTWERP PORT EPIC wordt
een mooie en heroïsche kers op
een al rijk gevulde “Antwerpse
wielertaart”. Ik hoop van harte dat
u samen met duizenden wielerfans
geniet van dit spektakel.
Ik wil dan ook de organisatoren en
alle sponsors bedanken voor hun
inzet om dit wielerfeest mogelijk te
maken.
Ludo Van Campenhout
Schepen van Sport, Stad Antwerpen

Antwerpen
Sportstad

www.sportingA.be

zondag 8 september 2019
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nom de la zone
Benaming zone
Zone Bonapart
Zone Kallo
Zone Kieldrecht
Zone Torenseweg
Zone Opstalpolder
Zone Reigersbos
Zone Oude Papenstraat
Zone A12
Zone De Leeuw
Zone Kabeljauw
Zone Conterscherp
Zone Derdeweg
Zone Zoutestraat
Zone Boterseweg
Zone Freeland
Zone Blokweg
Zone Pastorijveld
Zone Ekerse putten
Zone Scheurweg
Zone Siberiastraat

Rue
Straat
Bordeauxstraat
Victoriestraat
Dorpsstraat
Torenseweg
Torenseweg
Reigersbosdreef
Oude Papenstraat
Ruige Heide
Antwerpsebaan
Kabeljauwpad
Conterscherp
Derdeweg
Zoutestraat
Boterseweg
Antitankkanaal
Blokweg
Pastorijveld
Ekerse Dijk
Scheurweg
Siberiastraat

met 6
or
o
d
s
e
g
a
s
pas
cht,
e
r
d
n
e
r
e
B
t&
Zandvlie
Stabroek

Pavés
Kassei
440
160
600
1080
420
480
480
730
1315
200
1740
495

565
465
345
300

Répertoiés
Onverhard

1810

550
2405
1525

1495
2740
1695
1100

1e
11:11
11:30
11:53
13:06
13:08
13:13
13:14
13:21
13:21
13:26
13:30
13:33
13:34
13:48
14:01
15:54
16:01
16:05
16:12
16:17

2e

13:44
13:39
13:37
13:36
14:21
14:22
14:37
14:31
14:34
14:34
14:49
15:02

Passages
3e
4e

14:07
14:09
14:14
14:15
15:22
15:23
15:28
15:31
15:34
15:35
15:50

14:44
14:40
14:38
14:37

5e

6e

15:11
15:10
15:15
15:16

15:45
15:41
15:39
15:37

Doel

Kieldrecht

Verrebroek
Kallo

zondag 8 september 2019
37 km onverhard
31 km kasseistroken
totaal = 187,17 km
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Ossendrecht

Lokale omloop Polder:

Stabroekse Baan, Laageind, Torenseweg, Antitankweg,
Booswegske, Antwerpsebaan, Reigersbosdreef, Sint-Jan Baptiststraat,
Schouwvegerstraat, Oude Papenstraat, Solftplaats, Dorpstraat
Zandweg, Antwerpsebaan, Steenovenstraat, Keyserstraatje, Putsebaan,
Ruige Heide, onverhard naast A12, Antwerpsebaan, Koeleweg, Armendijk, Lange weg,
Hollandseweg, Kabeljauwpad, Antwerpsebaan, Achter ‘t Hof, Conterscherp, Zoute Dijk,
Derdeweg, Zoutestraat, Dorpsbeekstraat, Binnenpad, Dorpstraat,
Solftplaats, Oude Papenstraat, Schouwvegerstraat, Sint-Jan baptiststraat,
Reigersbosdreef, Antwerpsebaan, Booswegske, Antitankweg,
Torenseweg, Laageind, PITO, ‘s Hertogendijk,
Sint-Jacobstraat, Boterseweg, Smalle Weg, Ettenhoven,
Kerkstraat, Frans Oomsplein, Hoge Weg, Grote Molenweg,
Hoogeind, Danckerseweg, Antitankweg, Moorland, Dorpsstraat

Zwijndrecht

zondag 8 september 2019
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Annick De Ridder

Schepen voor Haven, stadsontwikeling
en ruimtelijke ordening

De ANTWERP PORT EPIC is de uitgelezen
kans om een bijzondere en sportieve inkijk te
krijgen in onze wereldhaven. Deze sportieve
krachttoer brengt de deelnemers en kijkers
eerst en vooral langs de belangrijkste
industriële, maritieme en logistieke spelers
die onze haven groot maken, maar daarnaast
toont ze het havengebied als een ideale
locatie voor een gezellige fietstocht. Wie
niet de volledige afstand van de ANTWERP
PORT EPIC ambieert kan gemakkelijk
gebruik maken van de Waterbus om ergens
halverwege in te pikken (of terug af te
stappen).
Bovendien is het parcours een perfecte
illustratie van de inspanningen die worden
geleverd door de haven om haar ecologische
voetafdruk te verminderen. Langsheen de
vele windmolens krijgt de kijker thuis via
de vele prachtig aangelegde fietspaden, de
gemakkelijke bereikbaarheid van en naar
onze haven mee. Daarnaast krijgt men ook
een beeld van de vele groene pareltjes die
in onze prachtige haven terug te vinden zijn.

Jacques Vandermeiren
CEO Havenbedrijf Antwerpen

Dankzij de ANTWERP PORT EPIC
ontdekken fans en fietsers de haven in al
haar verschillende dimensies: de containers,
de zeeschepen, treinen en binnenschepen,
de vele chemiebedrijven, de prachtige
natuur,… Een sportevenement als de Epic
verbindt mensen, verlaagt drempels en zorgt
vaak voor verrassende ontmoetingen. Zo
engageren wij ons als havengemeenschap
voor een haven die in verbinding staat met
haar omgeving.

zondag 8 september 2019
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Programma / Program antwerp port epic 2019
zaterdag 07/09/2019
16.00 u. Opening permanentie / Opening race headquarters
18.00 u. Inschrijving / Inscription
20.00 u. Briefing ploegen / Briefing teams
21.00 u. Receptie ploegen en college / Reception teams and college

zondag 08/09/2019
07.30 u.

Opening permanentie / Opening Race Headquarters

09.00 u.

Briefing volgers / Briefing drivers

09.30 u.

Opening genodigdenruimte / VIP opening

09.50 u.

Voorstelling renners & startformaliteiten / Presentation riders
& starting formalities

11.11 u.

Start / Departure ANTWERP PORT EPIC

14.00 u.

Optreden De Romeo’s / Performance De Romeo’s

16.00 u.

Aankomst / Arrival ANTWERP PORT EPIC

16.30 u.

Huldiging en receptie / Awards ceremony and reception

18.00 u.

VIP sluiting / VIP closure
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Technische fiche / Fiche Technique / Technical Guide
Organisatie
De ANTWERP PORT EPIC wordt georganiseerd door de Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw:
Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen
GSM: +32 (0) 475/76.95.10
E-mail: secretariaat@schaalsels.be
Website: www.karakterkoersen.be - www.flandersepicraces.com
Voorzitter / Président / President: 						

B. SIMONS

College van commissarissen / College des Commissaires / Commissioners College
UCI Voorzitter / Président jury UCI / UCI President

C. HODGE

Aankomstrechter / Juge d’arrivée / arrival judge

P. VERBIEST

Commissaris 2 / Commissaire 2 / Commissioner 2

M. VAN DEN EYNDE

Commissaris 3 / Commissaire 3 / Commissioner 3

G. DOBBELAERE

Commissaris 4 / Commissaire 4 / Commissioner 4

F. ELIAERTS

Com. – Regulator / Com. – Régulateur/ Com. – Regulator

E. LISSENS

Motor commissaris 1 / Commissaire 1 Moto / Commissioner 1 Moto

K. DUYSSENS

Motor commissaris 2 / Commissaire 2 Moto / Commissioner 2 Moto

G. CAMPO

Piloot motor 1 / pilote Moto 1 / Driver Moto 1

T. GEEROMS

Piloot motor 2 / pilote Moto 2 / Driver Moto 2

L. VAN HIMSTE

Com. Uitslag / Résultat / Results - Operator MYLAPS Transpon

S. VANHOUTE

Techn. Afgevaardigde / Adjoint Technique / Technical Deputy

F. ELIAERTS

Medische Controle / Contrôle Médicale / Medical Control
Medisch Inspecteur / Inspecteur médical / Medical Inspector

NIET BEKEND

Controle Arts / Medecin de Contrôle / Control Doctor

NIET BEKEND

Nat. Reportage Team / Team de Reportage Nat. / National Reporting Team
Telecom Team

M. AVONDS

Informant Moto

V. VAN IMPE

Speaker Radio Tour
							

M. BOLLEN

Radio Tour 1 : 164,63125
Intern 1:
168,596875 -1

Fotofinish / Fotofinish / Fotofinish
J. VOGELER

zondag 8 september 2019
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Bijzonder wedstrijdreglement
Reglement
Internationale kalender – UCI Europe Tour 1.1
De reglementen van de UCI en Belgian Cycling zijn van toepassing.

Deelname
De wedstrijd staat open voor elite renners.
Op uitnodiging				
UCI World ploegen (max 50%)
					UCI Professionele continentale ploegen
					
UCI Continentale ploegen / Nationale ploegen
Samenstelling 			
maximum 7 renners, minimum 4 renners
Maximum 				176 renners
Termijn 				
uiterlijk 6 september 2019 12.00 u. t.a.v. het secretariaat

Permanentie
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen
Zondag 8 september van 07.30 u. tot 18.00 u.

Inschrijving en afhalen rugnummers
Bevestiging van de inschrijving en het afhalen van de rugnummers dienen te gebeuren op zaterdag 7 september
tussen 18.00 u. en 19.40 u.
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen

Vergadering UCI jury / sportdirecteurs
De vergadering van de sportdirecteurs in aanwezigheid van de leden van de wedstrijdjury heeft plaats op
zaterdag 7 september om 20.00 u. in het auditorium van het Havenhuis. Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen.

UCI klassement
Aan de eerste 25 worden volgende punten toegekend, conform het UCI reglement:
1
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Radio Tour
De wedstrijdinformatie wordt verzorgd via radio tour – 164,63125.

Neutrale technische assistentie
De neutrale assistentie gebeurt door het Shimano-team. De neutrale assistentie wordt verzekerd door 4
voertuigen.

Tijdslimiet
Elke renner die meer dan 8% later aankomt dan de winnaar wordt niet weerhouden in de uitslag.

Straffenbarema
Het UCI straffenbarema is het enige toegepaste barema.
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Prijzen en verdeling
Volgens barema UCI categorie 1.1 continental tour: 		

€ 14.477

01-10

5785

2895

1445

715

580

433

433

287

287

147

11-20

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

Antidopingcontrole
Lokaal Schaft, Kattendijkdok-Oostkaai 53, 2000 Antwerpen.
Het UCI antidopingreglement wordt integraal toegepast op deze wedstrijd, alsook de Belgische en Vlaamse
wetgevingen met betrekking tot deze materie.

Huldiging
Podium: 1e , 2e en 3e op het podium.
De winnaar en zijn sportdirecteur zijn uitgenodigd op de receptie na de huldiging.

Verantwoordelijken
Voorzitter:

Ben Simons

Koersdirecteur:

Nico Mattan

Assistent koersdirectie

Staf Scheirlinckx

Federale politie:

Christel Heylen

Lokale poltie:

Anton Dirckx

Verantwoordelijke parcours:

Marc Schoutens

Verantwoordelijke seingevers:

Jan Blendeman

Verantwoordelijke aankomstzone:

Jean Dermaut

Perschef:

Guy Vermeiren

Speaker:

Willy De Clercq

Verantwoordelijke deelnemersveld:

Cycling Service

Parcours
Vlak – 187,17 km.
Hellingen, viaducten en bruggen op 1 – 42 – 44 – 52 – 175 – 181 - 185km
Profiel laatste 3 kilometer. vlak

3km		

2km

1km

500

Aankomst

Signalisatie
Omloop: 		
			

0 km - 30 km
Pijlen geel/blauw met blauw/gele logo SELS TROPHY.

Plaatselijke ronde:
Laatste 25km – 20km – 10km – 5km – 4km - 3km – 2km – 1km –500m 		
– 300m – 200m – 150m – 100m – 50m

		

Tekenen controleblad
In koerskledij op het podium Kattendijkdok-Oostkaai t.h.v. Schengenplein van 09.50 u. tot 10.50 u.

zondag 8 september 2019
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Start
Om 11.11 u.: Kattendijkdok-Oostkaai - ter hoogte van Schengenplein

Bevoorrading
Bevoorrading in de Dorpstraat te Berendrecht 1e doortocht (76km), 2e doortocht (119km), 3e doortocht (161km).

Medische diensten
Dr. Walter Jacobs (+32 471 60 57 68)
Dr. Mathieu Vermeersch (+32 497 54 70 53)
Dr. Kurt Hendrick (+32 477 26 88 69)
Medische bijstand langsheen het parcours door het Rode Kruis (Antwerpen).
Evacuatiekliniek :
			
			
			

Klina Brasschaat : 03 650 50 45
AZ Nikolaas Campus Sint-Niklaas: 03 760 60 00
ZNA Stuivenberg Antwerpen : 03 217 71 11
ZNA Jan Palfijn Merksem: 03 640 21 11

Afleiding sportbestuurders
Op 190m voor de finish linksaf in de Indiestraat, vervolgens de eerste straat links (= Bombaystraat), nadien 2e
linksaf (= Madrasstraat) om dan (na passage groene vlag!) rechtsaf te gaan en over de Mexicobruggen terug
naar het rennerskwartier op het Zaha Hadidplein te rijden.

Parking en kleedkamers renners en sportbestuurders
Kleedkamers start:		
Parking start:		
				
				

Zaha Hadidplein 1 (evt. Mexicostraat in GPS)
Zaha Hadidplein 1
Ploegbussen en wedstrijdwagens op plein
Andere voertuigen (renners e.d.) in de ondergrondse parkeergarage

Zones met beperkte doorgang: Way in / Way out
In bepaalde zones zijn om veiligheidsredenen slechts een beperkt aantal voertuigen toegelaten. Moto’s en
auto’s die door deze zones mogen rijden, dragen een fluo sticker met de letter “M”.
Alle andere voertuigen moeten gebruik maken van de way in / way outs aangeduid door mobiele seingevers.
In deze gelimiteerde zones zijn uitsluitend toegelaten (met fluo sticker M):
Voor de eerste renner: Rode vlag, Hoofd escorte politie, Koersdirectie, moto TV, neutrale moto, poolmoto’s
Pers, moto jury (bij voorsprong)
Na de laatste renner: Dokter 1, Ziekenwagen, Groene vlag
De betrokken zones en de werkwijze worden toegelicht op de vergadering van de sportdirecteurs op zaterdag
7 september om 20.00 u.

Uitrusting voertuigen
ANTWERP PORT EPIC is gekend om zijn kasseistroken en onverharde stukken. We vragen dan ook
volle aandacht aan alle motorrijders en autobestuurders in de race om hun voertuig aan te passen aan de
omstandigheden. Op de moeilijkst te berijden stukken zijn korte omleidingen of verplichte way in / way outs
voorzien. Gelieve steeds de voor u geschikte of toegelaten route te volgen.
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Règlement particulier de l’épreuve /
Specific regulations of the stage race
Règlement / Regulations
Calendrier international – U.C.I. Europe Tour 1.1.
International calendar – U.C.I. Europe Tour 1.1.
Les règlements de l’UCI et de la RLVB s’appliquent.
The UCI and KBWB rules are on therms.

Participation / Participation
L’épreuve est ouverte pour hommes élite. / The event is open for men elite.
Par invitation / by invitation		
		
Equipes UCI World. (max 50%) / UCI World Teams. (max 50%)
		
Equipes UCI professionelles Continental. / UCI Professional Continental Teams.
		
Equipes UCI Continentales. / UCI Continental Teams.
		
Equipes Nationales. / National Teams.
Composition / Number of riders 		
max. 7 – min. 4 coureurs / riders.
Maximum 					
176 coureurs / riders.
Délai d’inscription / Inscriptions Limit
06.09.2019 12:00 h secrétariat.
						06.09.2019 12:00 am secretary.

Permanence / Race headquarters
Dimanche 08-09-19 de 07:30h à 18:00h. / Open on Sunday 08-09-19 from 07:30 a.m. until 18:00 p.m.
Zaha Hadidplein 1, 2040 Antwerpen

Inscription et retrait des dossards / Inscription and collecting race numbers
Confirmation de l’ inscription et retrait des dossards se font à la permanence, samedi 07-09-19 entre 18:00h. et
19:40h.
Inscription confirmation and collecting of the race numbers will be possible at the race headquarters, Saturday
07-09-19 between 18:00 pm. and 19:40 pm.
Zaha Hadidplein 1, 2040 Antwerpen.

Réunion directeurs sportifs / Team managers meeting
La réunion des directeurs sportifs en présence des membres du collège des commissaires est fixée le samedi
07-09-19 à 20:00h. à l’auditorium.
The team managers meeting in the presence of the members of the Commissioners College is scheduled
Saturday 07-09-19 at 20:00 pm. at the auditorium.
Zaha Hadidplein 1, 2040 Antwerpen.

Classement U.C.I. / U.C.I. Rankings
Conforme au règlement U.C.I. / Conform to the U.C.I. rules
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Radio Tour
L’ information de la course sera emise par radio tour - frequence 164,63125 Mhz.
Race information will be broadcast by radio tour - frequency 164,63125 Mhz.

zondag 8 september 2019
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Assistance technique neutre / Neutral technical support
Le service d’assistance technique neutre est assuré par Shimano.
Le service est assuré au moyen de 4 voitures/moto techniques.
Shimano handles the technical support service.
The neutral support is taken care off by 4 technical cars/motors.

Délai d’élimination / Deadline
Chaque coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n’est plus retenu au classement
général.
Any rider whose finishing time exceeds with more than 8% the winners’ time will not be classified.

Penalisation / Penalties
Les pénalités sont conforme au règlement de l’ U.C.I.
The penalties will be in line with the U.C.I. regulations

Prix / Prices
Barème UCI catégorie 1.1 continental tour: 			
Scale UCI category 1.1 continental tour :			

€ 14.477
€ 14.477

01-10

5785

2895

1445

715

580

433

433

287

287

147

11-20

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

Contrôle antidopage / Anti doping tests
Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve, ainsi que les dispositions des
lois Belges et Flamandes concernant cette matière.
The UCI anti doping regulations are entirely applicable to the event, even so are the law regulations of Belgium
and Flanders concerning these matters.
« Schaft », Kattendijkdok-Oostkaai 53, 2000 Antwerpen

Cérémonie protocolaire / Official ceremony
Podium: 1ier, 2ième et 3ième seront demandés au podium.
Le vainqueur et son directeur sportif sont invités a la réception à 17:00h.
Podium: 1st, 2nd and 3rd will be asked to the podium.
The winner and his manager are invited ad the drink at 17:00 pm.

Responsables / Responsibles
Président / Président:
Directeur de course / Race director:
Assistent directeur de course / Attending race director:
Police Federale / Federal Cops
Police locale / Local Cops:
Responsable du parcours / Course responsable:
Responsable des Signaleurs / Signmen responsable:
Responsable d’arrivée / Arrival responsable:
Chef de presse / Chief of press:
Orateur / Speaker:
Responsable participants / Participants responsable
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Ben Simons
Nico Mattan
Staf Scheirlinckx
Christel Heylen
Anton Dirckx
Marc Schoutens
Jan Blendeman
Jean Dermaut
Guy Vermeiren
Willy De Clercq
Cycling Service

Parcours / Itinerary
Plat / Flat – 187.17 km.
Tunnel, viaduc et ponts/ tunnel, viaduct and bridges 1 – 42 – 44 – 52 – 175 – 181 - 185km
Profile dernier 3 km / Profile last 3 km

3km		

Plat / Flat

2km

1km

500

Arrivée/Arrival

Signalisation / Signalisation
Parcours / Track
			
			
			

0 km – 30 km
Flèches jaunes / bleus – yellow / blue “SELS TROPHY”
Dernier / Last 25km – 20km – 10 km – 5km – 4km –3km - 2km - 1 km – 500m – 		
300m – 200m – 150m – 100m – 50 m

Signature / Signing
En tenue cycliste sur le podium “Kattendijkdok-Oostkaai” à hauteur de Schengenplein de 09:50h à 10:50h.
In cycling outfit at the podium “Kattendijkdok-Oostkaai” near Schengenplein from 09:50 a.m. till 10:50 a.m.
.

Départ / Start
A 11:11h. Kattendijkdok-Oostkaai à la hauteur du “Schengenplein”
At 11:11 p.m. Kattendijkdok-Oostkaai near the “Schengenplein”

Ravitaillement / Refreshment
Ravitaillement au “Dorpstraat“ à Berendrecht, au 1e passage (76km), 2e passage (119km) et au 3e passage
(161km).
Refreshment at the “Dorpstraat“ in Berendrecht,at 1st passage (76km), 2th passage (119km) and at 3th passage
(161km).

Services medicaux / Medical services
Dr. Walter Jacobs (+32 471 60 57 68)
Dr. Mathieu Vermeersch (+32 497 54 70 53)
Dr. Kurt Hendrick (+32 477 26 88 69)
Assistance medicale le long du parcours par La Croix Rouge d’Anvers.
Medical assistance during de race by The Red Cross of Antwerp.
Hôpital / Hospital:
			
			
			

Klina Brasschaat : 03 650 50 45
AZ Nikolaas Campus Beveren : 03 760 60 00
ZNA Stuivenberg Antwerpen : 03 217 71 11
ZNA Jan Palfijn Merksem: 03 640 21 11

Déviation directeurs sportifs / Deviation of the teammanagers

A 190m de l’arrivée, à gauche “Indiëstraat“, puis la première rue à gauche (= Bombaystraat), puis la 2ième à
gauche (= Madrasstraat) et ensuite (après le passage du drapeau vert !!!!), tourner à droite pour passer le pont
“Mexicobruggen“ vers le paddock.
At 190m before the finish turn left in the “Indiëstraat”, then the first on the left (= Bombaystraat), then the 2nd left
(= Madrasstraat) and then (After passing of the green flag!!!) turn right and cross the bridge “Mexicobruggen” to
reach the paddock.

zondag 8 september 2019
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Paddock / Paddock
Zaha Hadidplein 1 (Mexicostraat pour/in GPS), 2030 Antwerpen

Vestiaires / Dressing room
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen

Limited zones: Way in / Way out
For safety reasons only a limited number of vehicles are granted access in certain zones. Motors and cars who
are allowed to enter these zones are marked with a fluo-colored “M”-sign.
All other motors and cars must use the way in / way out indicated by mobile signal men.
Vehicles allowed access to these limited zones are: (with “M”-sticker)
Head of the race: Red Flag, Head of Police Escort, Race Director, Motor TV, Neutral Motor, Press Pool Motors,
Motor jury (eventually)
Back of the race: Doctor 1, Ambulance, Green Flag
Team managers will be informed about these zones and the respective traffic rules at the overall team managers
meeting, September 7th at 20h00

Equipement des véhicules
Soyez prévenus: ANTWERP PORT EPIC est redouté à cause de son parcours dur, comprenant des zones
pavés et routes non pavés.
On vous prie d’adapter vos motos et voitures au maximum possible aux circonstances. A plusieurs endroits du
parcours ils se trouvent des détours volontiers sur routes normaux, accessibles à toutes types de véhicules.
Les parties les plus accidentées sont exclus de roulage et prévu d’un way in / way out obligatoire pour toutes
voitures non-autorisées. Svp, suivez toujours les directions données par les signaleurs.

Gear Warning
ANTWERP PORT EPIC is renowned for its cobble stones and unpaved roads. Be aware of this. We expect
full attention of all drivers to adapt their vehicle to these special circumstances. At hazardous zones there are
voluntary detours or obliged way in / way outs. Please choose the most suitable road for your vehicle and always
follow the instructions of the signal men.

Zones à trafic limité: Way in / Way out
Pour des raisons de sécurité l’accès de véhicules est limité dans certaines parties du parcours.
Les motards et voitures autorisés de rouler dans ces zones à trafic limité porteront un autocollant de couleur
fluo, marqué par la lettre « M ».
Toutes autres véhicules doivent suivre les way in / way outs indiqués par des signaleurs mobiles.
Seul les véhicules suivants auront accès aux zones à accès limité : (avec autocollant M)
Tête de la course: Drapeau Rouge, Chef Escorte Policière, Directeur de course, moto TV, moto neutre, poolmotos Presse, moto jury (éventuel)
Derrière les cyclistes: Médecin 1, Ambulance, Drapeau Vert
Les directeurs sportifs recevront les détails sur ces zones à accès limité à la réunion en présence des membres
du collège des commissaires le Samedi 7 septembre à 20h00.
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Karavaan / Caravane / Race convoy
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Bereikbaarheid / accessibilité / how to get there
A)

Vanuit Breda of Bergen op Zoom richting Antwerpen / de Breda en direction d’Anvers / from
Breda to Antwerp

1)
2)

Volg richting Antwerpen Ring / Prenez direction Ring d’Anvers / Follow direction Ring Antwerp
Neem afrit 1 / sortie 1 / exit 1 (Merksem – Antwerpen centrum)

3)
4)
5)
6)

Einde afrit naar rechts / Au bout de la sortie à droite / at the end of the exit right
Verkeerslichten rechtdoor 3x / tout droit au feux (3x) traffic lights straigth on (3x) (Groenendaallaan)
Verkeerslichten links Straatsburgbrug op / Au feux à gauche pour passer le pont / traffic lights left to
cross the bridge
PPO onderaan brug / PPO au bas du pont / PPO down the bridge

B)

Vanuit Gent – Brussel – Hasselt

1)

Neem Ring Antwerpen R1 richting Nederland / Prenez Ring d’Anvers R1 en direction du Pays-Bas /
Take Ring Antwerp R1 to the Netherlands
Neem afrit 1 / sortie 1 / exit 1 (Merksem – Haven 1-199)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Op afrit links aanhouden en tweede afrit rechts / tenez la gauche à la sortie, puis prenez à droite /
First exit hold left, second exit take right
Einde afrit naar rechts / Au bout de la sortie à droite / at the end of the exit right
Verkeerslichten rechtdoor 3x / tout droit au feux (3x) traffic lights straigth on (3x) (Groenendaallaan)
Verkeerslichten links Straatsburgbrug op / Au feux à gauche pour passer le pont / traffic lights left to
cross the bridge
PPO onderaan brug / PPO au bas du pont / PPO down the bridge

VOLG DE WEDSTRIJDPIJLEN + PLANNETJE / SUIS LES FLECHES / FOLLOW THE ARROWS
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E19 vanuit Nederland
E19 a partir de la Holland
E19 from The Netherlands
Kinepolis

Afrit
1
Merksem
Antwerpen
Centrum

Groenendaallaan

Noorderlaan

Rennerskwartier
Paddock
Paddock

Permanentie
Permanence
Race
headquarters

Afrit
1
Merksem
Haven
1-199

E19 vanuit Antwerpen
E19 a partir d' Anvers
E19 from Antwerp

afleiding volgwagens

Madrasstraat

Bombaystraat

Naar rennerskwartiert

Indiëstraat

Afleiding volgwagens

Aankomst

Antwerp Port Epic 2019
Afleiding volgwagens
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toegang ppo
E19 vanuit Nederland
E19 a partir de la Holland
E19 from The Netherlands

Afrit 1
Merksem
Antwerpen
Centrum

Metropolis

Groenendaallaan
Rennerskwartier
Paddock
Paddock

PPO
Stra

atsb

urgd

Afrit 1
Merksem
Haven 1-199

ok Z

uid

E19 vanuit Antwerpen
E19 a partir d' Anvers
E19 from Antwerp

Naar Start
Permanentie
Permanence
Race headquarters

Parking VIP
250pl
Houtdok Noordkaai

rennerskwartier
Toegangsweg enkel
voor ploegen

15

23

14

Permanentie

Toiletwagen
Plaszuilen

13

18

Zones
niet betreden

01

11

07

08

09

02

03

04

05

Toegangsweg enkel
voor ploegen en
organisatie
Plaszuilen
Ploegen
Equipes
Teams

Rennerskwartier - Permanentie - Kleedkamers
Antwerp Port Epic 2019
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20

17
12

06

21

16

Toegang
Kleedkamers
Permanentie

10

22

Afgesloten voor alle verkeer
Enkel toegang wedstrijd
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Deelnemende ploegen antwerp port epic 2019
MITCHELTON - SCOTT
WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
CORENDON - CIRCUS
SPORT VLAANDEREN BALOISE
ROOMPOT - CHARLES
ISRAEL CYCLING ACADEMY
TOTAL DIRECT ENERGIE
WALLONIE BRUXELLES
BEAT CYCLING CUP
DEVELOPMENT TEAM SUNWEB
EVOPRO RACING
START CYCLING TEAM
METEC - TKH CONTINENTAL
CYCLINGTEAM P/B MANTEL
TARTELETTO - ISOREX
TEAM DIFFERDANGE GEBA
TEAM CIBEL
MONKEY TOWN - A BLOCK CT
VITAL CONCEPT - B&B HOTELS

schaal sels merksem
antwerp port epic
memorial rik van steenbergen
sluitingsprijs putte-kapellen

flandersepicraces.com

laatste 3 km
3 km

1 km

2 km

Siberiastraat
Kassei
Pavé
Cobblestone

APE 2019
Laatse 3km
Dernier 3km
Last 3km

Aankomst
Arrivée
Arrival
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Belgisch kampioen Tim Merlier,
winnaar antwerp port epic 2019?!
Je hebt voetvolk en je hebt generaals, ook in het
wielrennen. En van dat laatste soort zakken er straks
nogal wat af naar de ANTWERP PORT EPIC. Nooit
eerder kon de Antwerpse wedstrijd – een koers
waarin kasseien en offroadstroken de voornaamste
hindernissen vormen – zoveel ‘schoon volk’ aan de start
verwelkomen. Zo werkt Belgisch kampioen Tim Merlier
– eerder al tweemaal derde in de Antwerpse kruising
tussen Parijs-Roubaix en de Strade Bianche – in de
wereldhaven en de omliggende polders zijn allerlaatste
wedstrijd op de weg af, alvorens over te stappen in
zijn plunje als veldrijder. “Ik wil die wedstrijd eindelijk
eens een keertje op mijn erelijst”, liet de kopman van
Corendon-Circus weten.
Al belooft dat, gezien het sportieve gehalte van de
concurrentie, straks een deksels lastige klus te worden.
Want Merlier krijgt op 8 september niet alleen te maken
met tegenstand uit eigen land – onder meer Timothy
Dupont, Loïc Vliegen, de afscheidnemende Preben
Van Hecke en Stijn Steels (derde in de Epic van 2016)
komen afgezakt naar de start aan het Antwerpse
Havenhuis – ook van buiten de grenzen komt behoorlijk
wat talent aanzetten. Lars Boom, bijvoorbeeld. De
voormalige wereldkampioen veldrijden maakte vorig
jaar al een doel van de ANTWERP PORT EPIC, maar
moest de wedstrijd toen noodgedwongen vroegtijdig
verlaten, geveld door problemen aan de maag. Of
Niki Terpstra, als oud-winnaar van onder meer ParijsRoubaix en Dwars door het Hageland (die andere
Belgische offroadwedstrijd) uitermate geschikt voor
dit slag van werk. Ook Australië en Zuid-Afrika sturen

PODIUM 2015 VAN DE SELS TROPHY
Winnaar Robin Stenuit geflankeerd door
Oliver Naesen, 2de plaats en Tim Merlier op de 3de plaats

hun beste renners uit. Met Michael Hepburn en Daryl
Impey verschijnen respectievelijk de eigenaar van een
olympische zilveren medaille (ploegenachtervolging) en
een ritwinnaar uit de Tour van dit jaar aan de start.
Impey was trouwens ook de allereerste Afrikaan die de
gele trui in de Ronde van Frankrijk droeg, geheel terzijde.
Matthias Brändle is dan weer een tempobeul ‘pur sang’.
De Zwitser zag zijn werelduurrecord verbeterd door Bradley Wiggins. Benieuwd trouwens hoe Jan-Willem van
Schip het er vanaf zal brengen. De Nederlander is niet
alleen titelvoerend wereldkampioen op de piste, dat hij op
de weg ook aardig uit de verf komt bewijst een ritzege –
man alleen is sterker dan jagend peloton – in de Baloise
Belgium Tour.

PODIUM 2017 VAN DE SELS TROPHY
Winnaar Taco van der Hoorn geflankeerd door de boezemvrienden Wout van Aert, 2de plaats en Tim Merlier opnieuw op de 3de
plaats. Wordt dit Belgisch kampioen Tim Merlier zijn superjaar als winnaar van de ANTWERP PORT EPIC?!
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Wielersport is in onze contreien een populaire belevenis en onze redacteur ging ten rade bij de fietsambassadeur
en gastschool PITO Stabroek van ANTWERP PORT EPIC

Luk Lemmens

Hoofdgedeputeerde van de Provincie Antwerpen
De wielersport is in Vlaanderen zeer geliefd.
De ANTWERP PORT EPIC is daarbij een uniek en
populair wielerevenement. Daarnaast is de Vlaming
een fervente recreatieve fietser, maar hij zou nog vaker
op het zadel kunnen zitten. De provincie Antwerpen
heeft daarom de voorbije zes jaren zwaar geïnvesteerd
in fietsinfrastructuur om nog meer inwoners aan het
fietsen te krijgen. En al eens koning auto in te wisselen
voor prinses fiets voor het woon-werkverkeer. Met
succes, want fietsen wint aan populariteit in de provincie
Antwerpen. In vergelijking met de start van de tellingen
vier jaar geleden, merken we een stijging van 21,1% op.
Wat een zeer grote stijging is. Dit betekent immers dat
er voor iedere vier fietsers een vijfde is bijgekomen.
En de komende jaren zullen we nóg een verzetje hoger
schakelen. We investeren met een verdubbeling van het
budget fors in de aanleg van fietsostrades en andere
fietsinfrastructuur. De provincie Antwerpen zal de
komende jaren nog kilometers fietsostrade uitrollen, met
bijzondere aandacht voor fietscomfort en –veiligheid.
De ultramoderne, composieten fietsbrug op de F11
Antwerpen-Lier in Mortsel of de fietstunnel op de F105
onder de ring van Geel zijn dure investeringen, maar zijn
van grote waarde voor de veiligheid van onze fietsende
scholieren, fietspendelaars maar ook recreanten.
Onze inspanningen lonen! Steeds meer inwoners heb
de weg gevonden naar onze brede fietslinten. We
zagen op onze telpunten in Kapellen (F14 Antwerpen-

Rik Van Linden (rechts), sprintkampioen en groene trui
winnaar van de Ronde van Frankrijk 1975, samen met
zijn vriend Luk Lemmens (links) bij de start van de
Ronde Van Vlaanderen te Antwerpen

Essen) en Mechelen (F1 Antwerpen-Mechelen) het
aantal fietsers met 20% stijgen. Met de aanleg van
de fietsostrade F12 doorheen het havengebied wordt
deze economische parel van de stad ook voor de fiets
beter ontsloten. Het is een duwtje in de rug dat de
ANTWERP PORT EPIC het fietsen duidelijk in de kijker
zet.

Gratis
optreden
De Romeo’s
om 14 u
op het Schengenplein aan de start en
aankomst van de ANTWERP PORT EPIC
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live

langsheen het parcours in de
polder of op uw favoriete
tv-zender!

Torense Weg, Stabroek: 6 passages van 1,1 kilometer kasseien

De ANTWERP PORT EPIC dankt
zijn oorsprong aan één van de oudste
Belgische wielerwedstrijden, Schaal Sels,
een wedstrijd die in 1921 de eerste keer
werd georganiseerd in het kader van de
Olympische Spelen 100 jaar geleden in
Antwerpen. De ANTWERP PORT EPIC is
een wedstrijd waarbij de naam alles vervat:
de historische stad Antwerpen, met zijn
immense wereldhaven, de 37 kilometer
onverharde wegen doorheen de Polders,
en 31 kilometer kasseistroken maken van
deze 187km wedstrijd een epische koers
met karakter. Deze aangename en boeiende
wielerwedstrijd voor renner en toeschouwer
wordt met zijn specifiek episch karakter met
innovatieve videotechnologie prachtig in
beeld gebracht en wereldwijd gesmaakt.
Om klokslag 11.11 u. zal op zondag
8 september 2019 de tweede ANTWERP
PORT
EPIC
vertrekken
aan
het
Schengenplein op het Eilandje in
Antwerpen, in de schaduw van het prestigieuze nieuwe Havenhuis. Geniet van deze
Belgische kruising tussen Parijs-Roubaix en
Strade Bianche op uw favoriete regionale
televisiezender of stem af op Sport 10
(Proximus) en Sport 40 (Telenet) voor de
integrale uitzending, van start tot finish!

Booswegske, Berendrecht: 6 passages van 900m onverhard
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Ook de burgemeesters van de gemeentes waar de ANTWERP PORT EPIC passeert werden geïnterviewd.

André Van de Vyver

Marc Van De Vijver

Ik ben zeer verheugd dat de officiële start van de
ANTWERP PORT EPIC plaats heeft op het grondgebied
van Zwijndrecht met name bij DEME. Een groot
gedeelte van dit parcours loopt over het grondgebied
van Zwijndrecht ten noorden van de E34 en doorheen
de Waaslandhaven. Het peleton passeert langs veel
van onze (haven) bedrijven waar dit unieke beelden zal
opleveren, die ons een andere kijk geven in de haven.
Een dergelijk evenement combineert sport, economie
en ecologie tot één harmonieus geheel, drie pijlers waar
onze groene gemeente volledig achterstaat. Ik verwacht
dan ook een grote opkomst langsheen het gehele
parcours.”

De gemeente Beveren zal zowel de renners die de
ANTWERP PORT EPIC betwisten, als hun supporters,
met open armen ontvangen. De lange doortocht
door Beveren en de Waaslandhaven zijn een unieke
gelegenheid om aan iedereen te laten zien hoe wij er,
als derde grootste gemeente van Vlaanderen, in slagen
om contradicties met elkaar te verzoenen. Zo verbinden
wij wonen in verstedelijkte kernen met werken in een
wereldhaven, ploegen landbouwers hun bolle akkers
in de schaduw van de grootste containerschepen ter
wereld en liggen uitgestrekte polders ogenschijnlijk
zij aan zij met de grootste sluis ter wereld. Want dat
is Beveren, een plaats waar kastelen en verscheiden
groen elkaar de hand reiken, waar de fietser de rug
kromt tegen de immer aanwezige polderwind in ...

Burgemeester van Zwijndrecht

Rik Frans

Burgemeester van Beveren

Burgemeester van Stabroek
“De ANTWERP PORT EPIC zet Stabroek extra
op de kaart als fietsgemeente. Bovendien geeft
de wielerwedstrijd onze gemeente, en omliggende
historische polders, een nationale uitstraling waar
de plaatselijke horeca, nu en in de toekomst, zeker
een graantje van zal meepikken. De spectaculairste
plaatsen op het parcours liggen op grondgebied van de
gemeente Stabroek en vermoedelijk zal de beslissende
fase van de ANTWERP PORT EPIC zich dan ook in
onze gemeente afspelen en daar zijn we bijzonder trots
op. Ik verwacht dan ook veel toeschouwers langsheen
de Stabroekse kassei- en onverharde wegen”

Interviews door Fons Schrijvers

Taco Van der Hoorn, winnaar Sels Trophy 2017, altijd een echte smaakmaker van de koers
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VLEEMO NV is een Vlaams windenergiebedrijf dat
gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen in het
Antwerpse havengebied. Het bouwde en exploiteert tot
op vandaag 34 windturbines op de rechteroever van
de haven van Antwerpen. Er werd reeds meer dan 160
miljoen euro geïnvesteerd in groene energie, goed voor
een geïnstalleerd vermogen van 93,55 megawatt en de
energieproductie voor om en bij 67.000 gezinnen. In 2019
gaat VLEEMO bijkomend 40 miljoen euro investeren in
duurzame ontwikkelingen op de Antwerpse rechteroever.

KARAKTERKOERSEN.BE
flandersepicraces.com

VLAAMSE
ECOLOGIE
ENERGIE
MILIEU
ONDERNEMING
www.vleemo.be
Met dank aan:
Stad Antwerpen
Provincie Antwerpen
De gemeente Zwijndrecht,
Sint-Gillis-Waas, Beveren, Stabroek,
Woensdrecht
Havenbedrijf Antwerpen
Vleemo – Wind aan de Stroom
Brebuild – B&R Bouwgroep
Polders Investeringsfonds,
Bedrijvencentrum Krekelenberg
Drukkerij Goossens
Van Mossel GMAN
Het Nieuwsblad - Nostalgie – ATV

Renovatieproject van 2 appartementsgebouwen Rozemaai Ekeren in opdracht van woonhaven
Antwerpen

De lokale politiediensten
PZ Antwerpen, PZ Noord,
PZ Zwijndrecht,
PZ Waasland-Noord
en de Federale Politiediensten CSD
Antwerpen,
Wegpolitie Antwerpen
Scheepvaartpolitie Antwerpen
De Lijn – NMBS
Agentschap Wegen en Verkeer NV
Liefkenshoektunnel ATV – RTV – TV OOST – AVS
TV Limburg – FOCUS-WTV
RING TV – ROB TV voor de unieke live
uitzending!
En de vele vrijwilligers, sponsors
en medewerkers!
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memorial rik van steenbergen
zondag 13 oktober 2019

SLUITINGSPRIJS PUTTE
DINSDAG 15 OKTOBER 2019

Een wedstrijd die na 22 edities dreigde te verdwijnen met
namen als o.a. Mario Cipollini, Djamolidin Abdoesjaparov,
Tom Steels, Andrei Tchmil, Tom Boonen en Greg Van
Avermaet op de erelijst, wordt dit jaar door onze organisatie in ere hersteld.
Deze nieuwe editie wordt meteen op het hoogste niveau
gereden, als laatste UCI wedstrijd van het Belgisch wielerseizoen, waar de apotheose plaatsvindt van de Beker
van België (Bingoal Cycling Cup). Het nieuwe parcours
van deze “Race of the Legends”, met aankomst in de
geboorteplaats van internationale wielerlegende Rik Van
Steenbergen (driemalig wereldkampioen), ligt in de Belgische Kempen waar op de kleinste oppervlakte in Europa
de meeste UCI wereldtitelhouders (Jurgen Van den Broeck, Erwin Vervecken, Sanne Cant, Wout van Aert, Tom
Boonen, Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy) hun roots
hebben.
Bent u ook benieuwd naar wie de zege gaat in de slotmanche van de Beker van België tijdens de Memorial Rik Van
Steenbergen? Stem dan af op Sporza en RTV waar u de
wedstrijd live kan volgen! Eurosport zorgt opnieuw voor de
internationale zendtijd.

De nationale sluitingsprijs blijft dan toch bestaan! De traditionele afsluiter van het wielerseizoen wordt vanaf 2019
overgenomen door de organisatie van Karakterkoersen,
deze zal de wedstrijd nieuw leven inblazen! De klassieker
past perfect in het epische kwartet van de Antwerpse Karakterkoersen.
De wedstrijd wordt verreden sinds 1929 en is traditioneel
de allerlaatste wegwedstrijd van het seizoen in België. Al
jarenlang zijn er meer dan 30.000 toeschouwers aanwezig
op dit volksfeest op de Belgisch-Nederlandse grens. In
2018 kruiste Taco van der Hoorn nog als eerste de finishstreep, verder vervolledigen namen als Eddy Merckx, Herman Van Springel en Adrie van der Poel de erelijst.
Op dinsdag 15 oktober dalen alle wielerfans af richting
Putte-Kapellen om het einde van het seizoen op dit wielermonument te vieren. Jij ook?

Schaal Sels Merksem
ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019

Als één van de oudste wielerwedstrijden in België heeft
Schaal Sels Merksem een geschiedenis waar meer dan 1
boek mee te vullen is. Toen in 1920, bij de verkenning van
de Olympische wegwedstrijd tussen Milaan en Antwerpen
(etappewedstrijd in 3 dagen), legendarisch sportjournalist Jacques-Charles Sels die zes talen sprak en ooit voor
zeventien dagbladen schreef, om het leven kwam, kon
niemand vermoeden dat een wedstrijd die ter zijn nagedachtenis voor het eerst werd ingericht in 1921, nu bijna
100 jaar later een professionele topwedstrijd is geworden
die deel uitmaakt van de Beker van België (Bingoal Cycling cup). Dit is een overkoepelend klassement van 8
Belgische ééndagswedstrijden die deel uitmaken van de
UCI Europe Tour. De lange geschiedenis en bekendheid
bij het grote publiek zorgen ervoor dat aan de aankomst
op de “Champs-Élysées” van Merksem ieder jaar 15.000

wielerliefhebbers samen komen om de wedstrijd te volgen.

Winnaar Attilio Viviani geflankeerd door Timothy
Dupont, 2de plaats en Schotenaar Michaël Van Staeyen
op de 3de plaats

KARAKTERKOERSEN.BE
flandersepicraces.com
zondag 8 september 2019
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Wind voor “A”
www.windvoora.be • windvoora@cooperaties.be

Geniet u ook mee van onze gunstige
Antwerpse Havenwind?!
Wind voor “A”
Meer dan 66.000 Antwerpse gezinnen werden reeds
in 2018 voorzien van groene energie dankzij de
investeringen van VLEEMO.
Elk jaar stellen zowel VLEEMO als haar aandeelhouders vast dat er een toenemende interesse is
bij inwoners van Antwerpen en omliggende gemeenten om te kunnen participeren in de energietransitie die VLEEMO mee helpt te realiseren. Naar
aanleiding van de start van het nieuwe windturbinepark ‘Haveneiland’, werd samen met Hefboom
de coöperatieve vennootschap Wind voor “A” opgericht. Elke geïnteresseerde burger kan vanaf 15
juni 2019 ook zelf meebouwen aan dit duurzame
verhaal. Via de coöperatieve vennootschap Wind
voor “A” krijgt men de kans om te investeren in een
stukje windturbine en dus in een milieuvriendelijkere samenleving.

Investeer in een stukje Antwerpse
toekomst,
Het zal jou en het klimaat geen
windeieren leggen...

Hoe kan men duurzaam investeren?
Per gezinslid kan u tot maximaal 3.000 euro investeren in Wind voor “A” cv. Elke natuurlijke of
rechtspersoon kan aandelen kopen, hierop staat
geen leeftijdsgrens, en er zijn geen in- of uitstapkosten van toepassing. De doelstelling van de
coöperatie is niet om rechtstreeks te participeren
in het risicokapitaal van VLEEMO of haar zustervennootschappen, maar wel om via achtergestelde
leningen middelen te verschaffen om de verdere
uitbouw van de windparken in de haven op rechteroever mogelijk te maken. Er wordt geopteerd
om zoveel mogelijk de risico’s voor de aandeelhouders van de coöperatie te beperken door enkel
leningen te verstrekken aan operationele windprojecten in de Antwerpse haven die reeds bewezen
hebben optimaal te functioneren. Omdat we samen
een duurzaam, ecologisch en economisch verhaal
schrijven, kan u de eerste vijf jaar uw aandelen niet
verkopen. Als aandeelhouder wordt u automatisch
lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hiervoor wordt u jaarlijks uitgenodigd zodat u
geïnformeerd blijft over de werking en de resultaten
van de coöperatieve vennootschap.
Wind voor “A” cv beoogt aan haar coöperanten
jaarlijks een dividend uit te keren. Hoeveel dit rendement bedraagt, wordt bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders: door u dus!
U kan intekenen op het kapitaal van de coöperatieve
vennootschap via het online inschrijvingsformulier op
www.windvoora.be
Meer informatie: 03 257 12 12

