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Beste wielerliefhebbers,
Vijftig jaar geleden zette de mens voor het eerst een voet
op de maan. ‘Easy Rider’ met de betreurde Peter Fonda in
de hoofdrol haalde de bioscoop. In Woodstock zette Jimi
Hendrix een punt achter vier dagen love & peace. En in
Parijs won Eddy Merckx zijn eerste Tour. Dat laatste
exploot herinneren wij ons het best. Dagenlang stond
het land op zijn kop. Wielrennen hoort bij het DNA
van Vlaanderen. ‘De koers’ maakt deel uit van onze
canon, de verhalen en de geschiedenis die we samen
willen delen en doorgeven aan volgende generaties.
Vlaanderen koestert zijn wielerhelden, onze ‘flandriens’.
De jonge avonturiers die het leven en de dood in de ast
ontvluchtten. En op een fiets die we vandaag geen fiets maar
een loodzwaar vehikel zouden noemen in een sneeuwstorm of
onder een loden zon de Galibier en de Tourmalet bedwongen.
Geen enkele andere sport belichaamt de heroïek en de
tragiek van het leven zo intens en heftig als ‘de koers’.
Wanneer onze held Wout van Aert tijdens een tijdrit in
de Tour 2019 in een spandoek blijft haperen, grijpen we
allemaal bang naar ons hart. Zomer 2019 verloren we de
beloftevolle klimmer Bjorg Lambrecht, nauwelijks 22 jaar
jong. Over zijn geboortedorp hing een sluier van niet te
stelpen en door duizenden supporters gedeeld verdriet.
Het wonderbaarlijke verhaal van de wederopstanding
van Stig Broeckx laat evenmin niemand onberoerd.
Drie jaar na zijn horrorcrash kan Stig weer stappen
en praten. Zijn inspirerende en moedige verhaal
leert ons dat elke mens tot grootsheid in staat is.
Straks zingen de tubes weer door de straten van Merksem.
In de polder knarsen de tanden. Bij elke doortocht gaan we
harder applaudisseren. Merksem en Antwerpen mogen best
fier en trots zijn op deze 94ste editie van de SCHAAL SELS
MERKSEM. Een wedstrijd met een lange geschiedenis,
intens verweven met het tragische leven van wielerjournalist
Jacques Sels. Een wedstrijd die meetelt. Een wedstrijd die
onze provincie op de kaart zet. Maar boven alles is de
Schaal Sels een uniek volksfeest. De combinatie met de
Stroboerenmarkt maakt de SCHAAL SELS MERKSEM
ook aantrekkelijk als gezinsuitstap of een vriendendag.

Schaal Sels en de stroboerenmarkt trekt jaarlijks een massa volk op de
Bredabaan in Merksem

Antwerpen
Sportstad

De Schaal Sels kan niet zonder de Koninklijke Wielrijdersclub
van Merksem en de honderden vrijwilligers die de schouders
onder een vlekkeloze organisatie zetten. Een heel jaar lang
leven zij naar deze wielerhoogdag toe. Zij houden van de
koers, zij houden van Merksem en van alle Merksemnaren
die aan het feesten zijn. Als burgemeester van Antwerpen
hou ik er aan allen daarvoor uitdrukkelijk te bedanken.
Ik wens u allen graag een sportieve,
veilige en spannende 94ste editie
van de SCHAAL SELS MERKSEM
toe. Op naar het eeuwfeest!
Bart De Wever
Burgemeester Stad Antwerpen

www.sportingA.be

zondag 25 augustus 2019
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Districtsburgemeester van Merksem, Luc Bungeneers en Schepen van Sport, Ludo Van Campenhout geven het
startschot van de 93ste editie van Schaal Sels op de Bredabaan te Merksem.

Districtsburgemeester van Merksem, Luc Bungeneers geflankeerd door gedeputeerde van de provincie Luk Lemmens en Schepen van Sport Ludo Van Campenhout
tijdens de podiumhuldiging van de editie 2018 met als winnaar Timothy Dupont, 2de plaats Alfdan De Decker en op de 3de plaats Christophe Noppe.
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Districtsburgemeester van Merksem Luc Bungeneers sterkhouder van de SCHAAL SELS MERKSEM en
de stroboerenmarkt aan het woord
In 1924 werd voor het eerst de wielerwedstrijd Schaal Sels in
Merksem gereden en dit dankzij de Koninklijke Wielrijdersclub
Merksem en meer bepaald Ursule Babilon. Er werden toen
10 rondes van 17,5 km afgelegd op een omloop die liep
over Merksem, Brasschaat en Schoten. Het parcours van
deze wedstrijd, die steeds start en aankomst kende op de
Bredabaan, bleef gedurende lange tijd ongewijzigd. In 1966
kenden we een nieuwe omloop die nog alleen Merksem en
Schoten aandeed. De renners reden toen vijftien rondes waarbij
gedurende zowat iedere passage op de Bredabaan een premie,
geschonken door de plaatselijke middenstanders, te verdienen
viel. Helaas is deze laatste traditie reeds lang verdwenen.

wenst u in ieder geval een schitterende dag toe!
Ik wens ook de organisatoren,
met hun vier wedstrijden, heel
veel succes, mooi weer en heel
veel belangstelling toe. Het
zou een prachtige beloning zijn
voor de vele inspanningen die
de organisatie ook dit jaar weer
geleverd heeft om deze 94ste
SCHAAL SELS MERKSEM in
optimale omstandigheden te
laten verlopen.

In 2003 werd onder impuls van de nieuwe koersdirecteur Ben
Simons de omloop drastisch hertekend. Het parcours liep Luc Bungeneers
tot in Nederland en in Merksem werden nog slechts enkele Districtsburgemeester
plaatselijke rondes gereden. Onder de leiding van Ben Simons
volgden nog enkele opmerkelijke ingrepen zoals het feit dat
vanaf 2004 tot en met 2008 de aankomst plaatsvond in de
Nieuwdreef en niet op de Bredabaan en dat vanaf 2009 de
Schaal Sels werd gereden op zondag en niet op de traditionele
dinsdag. Doch de grootste ingreep kwam er vanaf 2015 toen
de organisatoren opteerden voor een parcours met daarin
meer dan 50 km onverharde wegen en kasseistroken en het
feit dat de renners nog nauwelijks op Merksemse bodem reden.
Dat laatste zorgde voor wat ongenoegen bij vele Merksemnaren
maar nationaal en internationaal kreeg het nieuwe parcours
heel veel lof. Het stelde organisator Ben Simons voor een
dilemma dat hij na rijp beraad heeft opgelost door sinds
vorig jaar twee koersen te organiseren. Op 8 september
wordt de Antwerp Port Epic gereden op het Schaal Sels
parcours van voorheen en Schaal Sels is dus terug een
lokale wedstrijd waarbij de renners op een parcours dat
loopt over Merksem, Deurne en Ekeren 10 ronden afleggen,
goed voor een totaal van 199,80 km. Daarmee keert de
SCHAAL SELS MERKSEM terug naar haar roots. Nieuw is
dat dit jaar de SCHAAL SELS MERKSEM werd opgenomen
in de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België”. Dit is een
klassement dat bestaat uit acht Belgische eendagswedstrijden.
Al deze wedstrijden worden live uitgezonden op Sporza.

Schaal Sels in Merksem op 18 augustus 1929

SCHAAL SELS MERKSEM is de zesde in de reeks. Later
volgen nog Koolskamp (20/9) en de Memorial Rik Van
Steenbergen (13/10). Ook deze laatste wedstrijd wordt
georganiseerd door de Wielrijdersclub Merksem. En alsof dat
nog niet volstond organiseert Ben Simons en zijn team vanaf
dit jaar ook de Sluitingsprijs Putte-Kapellen (15/10/2019). Met
dit “kwartet van Antwerpse karakterkoersen” treedt Simons in
de sporen van wijlen Jacques-Charles Sels die de sport in het
algemeen wilde promoten en de wielersport in het bijzonder.
Het district verleent dan ook graag alle steun aan deze organisatie
waarbij de wielerminnende Merksemnaar en sportliefhebber
op zijn wenken wordt bediend. En gedurende de wedstrijd kan
u ook, eveneens op de Bredabaan - tussen Nieuwdreef en de
Weggestraat - genieten van de traditionele Stroboerenmarkt.
Deze 94ste editie van SCHAAL SELS MERKSEM en andere
evenementen die vandaag in Merksem plaatsvinden,
zullen u ongetwijfeld kunnen bekoren. Het districtsbestuur

Merksemnaar Frans van Looy wint de eindspurt in 1974

zondag 25 augustus 2019
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Schepen van Sport Ludo Van Campenhout, met hart en ziel verbonden aan Merksem en
zijn Schaal Sels
Welkom op de SCHAAL SELS MERKSEM, 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. Vandaag, zondag 25 augustus, wordt de 94ste editie
gereden. Een echte klassieker! De wedstrijd maakt deel uit
van de Bingoal Cycling Cup en behoort tot de Belgische en
Europese topkoersen.
De SCHAAL SELS MERKSEM is één van onze
sportevenementen met een rijke traditie. Een traditie die we
met de stad en Merksem ook in de toekomst willen bewaren.
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 jarenlange inzet om dit wielerfeest mogelijk te
maken. En natuurlijk ook de duizenden toeschouwers,
want zonder u zou de SCHAAL SELS MERKSEM ook niet
mogelijk zijn.
Ludo Van Campenhout
Schepen voor sport - stad Antwerpen

Schepen van Sport Ludo Van Campenhout feliciteert in 2002 drievoudig
winnaar van de Schaal Sels Steven de Jongh

karakterkoersen.be
flandersepicraces.com
Koen Palinckx,
Districtsburgemeester van Ekeren:
“De internationale wielerklassieker Schaal Sels, live uitgezonden op Sporza en Eurosport of te
volgen via ATV met Antwaarps commentaar zet Ekeren mooi in de kijker”.
Het wielrennen beroert zeer velen. Er is geen sport als “de koers” met heroïek, tragiek, tactiek en vaak
veel lef, zeker wanneer het één tegen allen is. Het wielrennen is een van de mooiste sporten die er is en
de populariteit blijft maar toenemen. Daarom zijn we verheugd met deze SCHAAL SELS MERKSEM die
ook Ekeren rijkelijk bedient en waar elke liefhebber plezier aan zal beleven. Uiteraard hopen we op een
prachtige, zonovergoten koers met veel spanning en renners die zorgen voor spektakel van de bovenste
plank. Ik wens iedereen heel veel koersplezier en dat de beste renner straks mag winnen!
Koen Palinckx
Districtsburgemeester Ekeren
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schaal sels merksem
Programma / Program schaal sels merksem 2019
zaterdag 24/08/2019
15.00 u. Opening permanentie / Opening race headquarters
16.00 u. Inschrijving / Inscription
17.00 u. Briefing ploegen / Briefing teams
18.00 u. Receptie ploegen en college / Reception teams and college

zondag 25/08/2019
07.30 u.

Opening permanentie / Opening Race Headquarters

09.00 u.

Briefing volgers / Briefing drivers

09.30 u.

Voorstelling renners & startformaliteiten / Presentation riders
& starting formalities

10.30 u.

Opening genodigdenruimte / VIP opening

11.00 u.

Start / Departure SCHAAL SELS MERKSEM

11.25 u.

Doortocht renners om de 25 minuten / Riders passing by every 25 minutes

13.00 u.

Optreden De Romeo’s / Performance De Romeo’s

15.35 u.

Aankomst / Arrival SCHAAL SELS MERKSEM

15.50 u.

Huldiging en receptie / Awards ceremony and reception

16.00 u.

Optreden Jean Bosco Safari / Performance Jean Bosco Safari

17.30 u.

Sluiting genodigdenruimte / VIP closure

Geniet van
de koers!

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Merksem.
www.merksem.be
www.facebook.com/districtmerksem

Add district Merksem.indd 1

14/08/2019 13:38:49

zondag 25 augustus 2019
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Technische fiche / Fiche Technique / Technical Guide
Organisatie
De 94ste SCHAAL SELS MERKSEM 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.schaalsels.be
Voorzitter / Président / President: B. SIMONS

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

J.S. BILBAO ZABALA

Aankomstrechter / Juge d’arrivée / arrival judge

P. VERBIEST

Commissaris 2 / Commissaire 2 / Commissioner 2

L. SMEYERS

Commissaris 3 / Commissaire 3 / Commissioner 3

P. DEMUNTER

Commissaris 4 / Commissaire 4 / Commissioner 4

M. VAN DEN EYNDE

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

E. LISSENS

Motor commissaris 1 / Commissaire 1 Moto / Commissioner 1 Moto

R. VAN STEENBERGEN

Motor commissaris 2 / Commissaire 2 Moto / Commissioner 2 Moto

G. DE SCHRIJVER

Piloot motor 1 / pilote Moto 1 / Driver Moto 1

M. DE RUYCK

Piloot motor 2 / pilote Moto 2 / Driver Moto 2

T. GEEROMS

Com. Uitslag / Résultat / Results - Operator MYLAPS Transpon

F. VAN STEEN

Techn. Afgevaardigde / Adjoint Technique / Technical Deputy

M. VAN DEN EYNDE

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

P. HERYGERS

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

Fotofinish / Fotofinish / Fotofinish
VLAAMS BRABANT – ANTWERPEN - LIMBURG
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M. BOLLEN

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 5 renners
Maximum 				176 renners
Termijn 				
uiterlijk 22 augustus 2019 11.00 u. t.a.v. het secretariaat

Permanentie
Sint-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem
Zondag 25 augustus 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 24
augustus tussen 16.00 u. en 17.00 u.
St-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem

Vergadering UCI jury / sportdirecteurs
De vergadering van de sportdirecteurs in aanwezigheid van de leden van de wedstrijdjury heeft plaats op
zaterdag 24 augustus om 17.00 u. in de aula van het St-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem.

UCI klassement
Aan de eerste 25 worden volgende punten toegekend, conform het UCI reglement:
1
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8
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13-15

16-25
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85
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50

40
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30
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15
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3

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 3
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.

zondag 25 augustus 2019
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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
St-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem.
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 om 16.00 u.

Verantwoordelijken
Voorzitter:

Ben Simons

Koersdirecteur:

Nico Mattan

Lokale politie:

Ivan Deryck

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 – 199.82 km.
Hellingen, viaducten en bruggen: Er wordt iedere ronde over 4 viaducten gereden.
Azijn, Jozef Masurebrug, Veltwijklaan en Eduard Waghemansbrug. Zij bevinden zich respectievelijk op 0.64,
7.40, 11.5 en 14.5 km van de officieuze startplaats.
Lokaal parcours: 10 rondes van 20,54 km
Profiel laatste 3 kilometer. vlak

3km		

2km

1km

500

Signalisatie
Omloop: 		
			

0 km
Pijlen geel/blauw met blauw/gele logo SCHAAL SELS MERKSEM.

Plaatselijke ronde:

Laatste 3km – 2km - 1km – 500m – 300m – 200m – 150m – 100m – 50m
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aankomst

Tekenen controleblad
In koerskledij op het podium in de Gaston Bergmansdreef (ingang park naast permanentie) van 09.30 u. tot
10.50 u.

Start
Om 11.00 u. : Bredabaan, ter hoogte van Gaston Berghmansdreef

Bevoorrading
Bevoorrading in de Dokter Timmermanslaan: bij elke passage vanaf 58.40km na start (3e ronde) tot 24km
voor aankomst (9e ronde)

Medische diensten
Dr. Walter Jacobs (+32 471 605768) en Dr. Mathieu Vermeersch (+32 497 547053).
Medische bijstand langsheen het parcours door het Rode Kruis (Merksem).
Evacuatiekliniek :
ZNA Jan Palfijn Merksem : 03 6402111
			
KLINA Brasschaat : 03 6505050
			

Afleiding sportbestuurders
In de Oudebareellei links naar parking Shurgard (Oudebareellei 7).
Parking en kleedkamers renners en sportbestuurders
Kleedkamers:		
Parking aankomst:

Sporthal Sint-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem
Bredabaan tussen Weggestraat en Dr. Timmermanslaan

Bingoal Cycling Cup
Onderstaand reglement vult de algemene reglementen van de UCI en KBWB aan.
Artikel 1
De “Bingoal Cycling Cup – Beker van België” is een klassement georganiseerd door Pro Cycling Events.
De benaming en het integrale reglement moeten worden goedgekeurd door de KBWB en UCI (Cfr. Art.6 ,
1.02.06 van het UCI-reglement). Het klassement bestaat uit acht Belgische eendagswedstrijden behorende
tot de Europe Tour 2019 van het niveau UCI 1.1 of 1.HC.
De wedstrijden zijn:
1. 10 maart: GP Monseré 			
5. 26 juni: Halle Ingooigem
2. 26 mei: GP Marcel Kint			
6. 25 augustus: SCHAAL SELS MERKSEM
3. 30 mei: Circuit de Wallonie			
7. 20 september: Koolskamp – Kamp. V. Vlaanderen
4. 21 juni: Dwars door het Hageland		
8. 13 oktober: Memorial Rik Van Steenbergen
Artikel 2
Om deel te kunnen uitmaken van de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België”, moet elke nieuwe wedstrijd
voldoen aan volgende voorwaarden: 1. De organisator van de wedstrijd heeft ervaring met het organiseren
van wielerwedstrijden. 2 De organisatie van de wedstrijd dient het opgelegde draaiboek van de “Bingoal
Cycling Cup - Beker van België” te aanvaarden alvorens ze deel kan uitmaken van “Bingoal Cycling Cup
- Beker van België.” Wedstrijden die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen echter niet automatisch het
label van een wedstrijd behorende tot “Bingoal Cycling Cup – Beker van België”. Pro Cycling Events en de
wegcommissie van de KBWB zijn als enigen gemachtigd om de kalender van de “Bingoal Cycling Cup –
Beker van België” goed te keuren.

zondag 25 augustus 2019
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Artikel 3
De “Bingoal Cycling Cup – Beker van België” omvat een algemeen individueel klassement, gebaseerd
op punten. Enkel UCI wegteams en hun renners komen in aanmerking voor het klassement: Algemeen
individueel klassement: open voor alle renners van UCI wegteams.
Artikel 4
Het is niet toegestaan dat verschillende wedstrijden uit de “Bingoal Cycling Cup - Beker van België” op
dezelfde datum worden gereden.
Artikel 5
De wedstrijdorganisaties nodigen verplicht ploegen van het niveau WorldTour, Pro-Continentaal en Continentaal
uit. Het maximum aantal renners per wedstrijd mag de 176 niet overschrijden. Onkostenvergoedingen worden
aan de ploegen van het niveau WorldTour en Pro-Continentaal vergoed volgens het barema opgelegd door
de UCI.
Artikel 6
1. Puntenbarema algemeen individueel klassement: 16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 voor de eerste 15
renners in de uitslag van elke wedstrijd. Het algemeen individueel klassement wordt opgemaakt door optelling
van de punten behaald in elke wedstrijd. In geval van ex-aequo wordt rekening gehouden met het grootste
aantal eerste plaatsen en eventueel tweede en derde plaatsen. Als er dan nog steeds een ex-aequo is, zal
de uitslag van de laatste wedstrijd doorslaggevend zijn. De leider in het algemeen individueel klassement is
verplicht om de leiderstrui in ontvangst te nemen tijdens de podiumceremonie. De leiderstrui mag echter niet
gedragen worden tijdens de wedstrijden.
2. Tussensprinten In elke wedstrijd zijn er 3 tussensprinten, waarbij punten worden toegekend aan de
eerste 3 renners. De punten worden toegevoegd aan het algemeen klassement. De eerste 3 renners krijgen
respectievelijk 3-2-1 punten.
Artikel 7
Volgende renners moeten zich na elke wedstrijd aanbieden aan het podium voor de podiumceremonie:
Podium van de wedstrijd. De leider in het algemeen individueel klassement van de “Bingoal Cycling Cup –
Beker van België”.
Artikel 8
Specifieke gevallen die niet zijn opgenomen in dit specifieke regelement, worden voorgelegd aan de
wegcommissie van de KBWB. De beslissingen genomen door wegcommissie van de KBWB voor wat betreft
het reglement van de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België”, zijn onherroepelijk.
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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. 5 coureurs / riders.
Maximum 					
176 coureurs / riders.
Délai d’inscription / Inscriptions Limit
22.08.2019 11:00 h secrétariat SCHAAL SELS MERKSEM.
						
22.08.2019 11:00 am secretary SCHAAL SELS MERKSEM.

Permanence / Race headquarters
Samedi 24-08-19 de 15:00 à 17:00 / Open on Saturday 24-08-2019 from 15:00 p.m. until 17:00 p.m.
Dimanche 25-08-19 de 07:30h à 18:00h. / Open on Sunday 25-08-19 from 07:30 a.m. until 18:00 p.m.
St-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem.

Inscription et retrait des dossards / Inscription and collecting race numbers
Confirmation de l’ inscription et retrait des dossards se font à la permanence, samedi 24-08-19 entre 16:00h
et 17:00h.
Inscription confirmation and collecting of the race numbers will be possible at the race headquarters, Saturday
24-08-19 between 16:00 pm. and 17:00 pm.
St-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem.

Réunion directeurs sportifs / Team managers meeting
La réunion des directeurs sportifs en présence des membres du collège des commissaires est fixée le
samedi 24-08-19 à 17:00h. à l’auditorium.
The team managers meeting in the presence of the members of the Commissioners College is scheduled
Saturday 24-08-19 at 17:00 pm. at the auditorium.
St-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem.

Classement U.C.I. / U.C.I. Rankings
Conforme au règlement U.C.I. / Conform to the U.C.I. rules
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13-15

16-25

125

85

70

60

50

40

35

30

25

20

15

10

5

3

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 25 augustus 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 3 voitures/moto techniques.
Shimano handles the technical support service.
The neutral support is taken care off by 3 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. St-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem.

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 16:00h.
Podium: 1st, 2nd and 3rd will be asked to the podium.
The winner and his manager are invited ad the drink at 16:00 pm.

Responsables / Responsibles
Président / Président:

Ben Simons

Directeur de course / Race director:

Nico Mattan

Police locale / Local Cops:

Ivan Deryck

Responsable du parcours / Course responsable:

Marc Schoutens

Responsable des Signaleurs / Signmen responsable:

Jan Blendeman

Responsable départ / Start responsable:

Jean Dermaut

Chef de presse / Chief of press:

Guy Vermeiren

Orateur / Speaker:

Willy De Clercq

Responsable participants / Participants responsable

Cycling Service
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Parcours / Itinerary
Plat / Flat – 199.82 km.
Tunnel, viaduc et ponts / tunnel, viaduct and bridges. A chaque tour on passe 4 viaducs / We pass 4
viaducts every round: Azijn, Jozef Masurebrug, Veltwijklaan et / and Eduard Waghemansbrug. Ils sont situés
respectivement à / They are situated at: 0.64, 7.40, 11.5 et / and 14.5 km de la ligne de départ / From the
starting line
Parcours local / locale tour : 10 tours de/of 20,54 km
Profile dernier 3 km / Profile last 3 km

3km		

Plat / Flat

2km

1km

500

aankomst

Signalisation / Signalisation
Parcours / Track
0 km
Flèches jaunes / bleus – yellow / blue “SCHAAL SELS MERKSEM”
Dernier tour / Last lap

3km – 2km - 1 km – 500m – 300m – 200m – 150m – 100m – 50 m

Signature / Signing
En tenue cycliste sur le podium “Gaston Bergmansdreef“ (à côté de la permanence) de 09:30h à 10:50h.
In cycling outfit at the podium “Gaston Bergmansdreef” (next to the race headquarters) from 09:30 a.m. till
10:50 a.m.

Départ /Start
A 11:00h. Bredabaan a la hauteur du “Gaston Berghmansdreef”
At 11:00 p.m. Bredabaan near the “Gaston Berghmansdreef”

Ravitaillement /Refreshment
Ravitaillement au “Dokter Timmermanslaan“ à Merksem, après 58.40 km (3e tour) jusqu’à 24 km de l’arrivée
(9e tour).
Refreshment at the “Dokter Timmermanslaan“ in Merksem, after 58.40 km (3th tour) till 24 km before the
finish (9th tour).

Services medicaux / Medical services
Dr. Walter Jacobs (+32 471 605768) et / and Dr. Mathieu Vermeersch (+32 497 547053).
Assistance medicale le long du parcours par La Croix Rouge de Merksem.
Medical assistance during de race by The Red Cross of Merksem.
Hôpital / Hospital:
ZNA Jan Palfijn Merksem : 03/640.21.11.
			
KLINA Brasschaat : 03/650.50.50.
			

Déviation directeurs sportifs / Deviation of the teammanagers
Oudebareellei a gauche au “Parking Shurgard (Oudebareellei 7)
Oudebareellei turn left into the “Parking Shurgard (Oudebarreellei 7)

zondag 25 augustus 2019
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Paddock / Paddock
Bredabaan entre “Weggestraat” et “Dr. Timmermanslaan”
Bredabaan between “Weggestraat” and “Dr. Timmermanslaan”

Vestiaires / Dressing room
Salle de sport Sint-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem
Sports hall Sint-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem

Bingoal Cycling Cup
Les règlements suivants complètent les règlements généraux de l’UCI et de KBWB.
The following regulations supplement the general regulations of the UCI and KBWB.
Article 1 / Article 1
La “Bingoal Cycling Cup - Coupe de Belgique” est un classement organisé par Pro Cycling Events. Le nom
et le règlement doivent être approuvés par le “RLVB” et “l’UCI” (voir art. 6, 1.02.06 du règlement de l’UCI).
Le classement comprend huit courses Belges d’un jour appartenant “UCI Europe TOUR 2019” de niveau 1.1
ou 1.HC
The “Bingoal Cycling Cup - Cup of Belgium” is a ranking organized by Pro Cycling Events. The name and
the integral regulations must be approved by the KBWB and UCI (see Art. 6, 1.02.06 of the UCI regulations).
The classification consists of eight Belgian one-day races belonging to the Europe Tour 2019 of the UCI 1.1
or 1.HC level.
Les courses cyclistes sont / The races are:
1. 10 maart: GP Monseré 			
2. 26 mei: GP Marcel Kint			
3. 30 mei: Circuit de Wallonie			
4. 21 juni: Dwars door het Hageland		

5. 26 juni: Halle Ingooigem
6. 25 augustus: SCHAAL SELS MERKSEM
7. 20 september: Koolskamp – Kamp. V. Vlaanderen
8. 13 oktober: Memorial Rik Van Steenbergen

Article 2 / Article 2
Pour faire partie de la “Bingoal Cycling Cup - Coupe de Belgique”, chaque course doit se rencontrer les
conditions suivantes: 1. L’ organisateur a de l’expérience dans l’organisation de courses cyclistes. 2. L’
organisation accepte le scénario de la “Bingoal Cycling Cup - Coup de Belgique” avant de pouvoir participer
de Cup. Les épreuves répondant à ces conditions, ne recevez pas automatiquement l’étiquette d’une épreuve
de “Bingoal Cycling Cup - Coup de Belgique”. Pro Cycling Events et le comité de route de la RLVB sont les
seuls autorisés à approuver le calendrier de la “Bingoal Cycling Cup - Coup de Belgique”.
To be part of the “Bingoal Cycling Cup - Cup of Belgium”, every new race must meet the following conditions:
1. The organizer of the race has experience in organizing cycling races. 2 The organization of the competition
must accept the “Bingoal Cycling Cup - Cup of Belgium” imposed scenario before it can be part of “Bingoal
Cycling Cup - Belgium Cup.” However, competitions that meet these conditions will not automatically receive
the label of a competition belonging to “Bingoal Cycling Cup - Cup of Belgium”. Pro Cycling Events and the
road committee of the KBWB are the only ones authorized to approve the calendar of the “Bingoal Cycling
Cup - Cup of Belgium”.
Article 3 / Article 3
Le “Bingoal Cycling Cup - Coupe de Belgique” comprend un classement individuel, basé sur les points.
Classement individuel: ouvert pour tous les coureurs des équipes route UCI.
The “Bingoal Cycling Cup - Cup of Belgium” includes a general individual ranking based on points. Only UCI
road teams and their riders are eligible for the classification: General individual classification: open to all
riders of UCI road teams.

16

SCHAAL SELS MERKSEM

Article 4 / Article 4
Ce n’est pas permis que différentes épreuves de la “Bingoal Cycling Cup - Coupe de Belgique” aient lieu sur
la même date.
It is not allowed that different races from the “Bingoal Cycling Cup - Cup of Belgium” are held on the same
date.
Article 5 / Article 5
Les organisateurs sont obligées d’inviter des équipes des niveaux WorldTour, Pro-Continental et Continental.
Le nombre maximum de coureurs par course ne peut dépasser 176. Les remboursements sont selon le
barème de l’UCI.
The competition organizations are obliged to invite WorldTour, Pro-Continental and Continental-level teams.
The maximum number of riders per race may not exceed 176. Expense allowances are reimbursed to the
WorldTour and Pro-Continental level teams according to the schedule imposed by the UCI.
Article 6 / Article 6
1. Le barème du classement individuel: Points: 16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 pour les 15 premiers
coureurs dans les résultats de chaque course. Le classement s’effectue par l’addition des places obtenues
dans l’épreuve. En cas d’ex-aequo, le plus grand nombre de premières places et éventuellement de deuxième
et troisième places est pris en compte. S’il y a toujours un ex-aequo, le résultat du dernier match sera
décisif. Le leader au classement individuel est obligé de recevoir son maillot lors de la cérémonie du podium.
Toutefois, le maillot de leader ne peut être porté pendant les courses.
2. Rushes Il y a 3 rushes dans chaque course. Les 3 premiers coureurs garnent des points (3-2-1 points).
Les points sont ajoutés au classement général.
1. Points scale general individual classification: 16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 for the first 15 riders in
the result of each race. The general individual ranking is made up by adding up the points obtained in each
competition. In the event of a tie, the largest number of first places and possibly second and third places
are taken into account. If there is still an ex-aequo, the result of the last match will be decisive. The leader
in the general individual classification is obliged to receive the leader’s jersey during the podium ceremony.
However, the leader’s jersey may not be worn during competitions.
2. Intermediate sprints In every race there are 3 intermediate sprints, whereby points are awarded to the first
3 riders. The points are added to the general classification. The first 3 riders receive 3-2-1 points respectively.
Article 7 / Article 7
Les coureurs suivants doivent se présenter au podium pour la cérémonie après chaque épreuve: Les 3
premiers coureurs de l’ épreuve. Le leader du classement individuel de la “Bingoal Cycling Cup - Coupe de
Belgique”
The following riders must present themselves to the podium for the podium ceremony: The first 3 riders of the
race. The leader in the overall individual classification of the “Bingoal Cycling Cup - Cup of Belgium”.
Article 8 / Article 8
Les cas spécifiques qui ne sont pas inclus dans ce règlement sont soumis au comité des routes de la RLVB.
Les décisions prises par le comité routier de la RLVB concernant le règlement de la “Bingoal Cycling Cup Coupe de Belgique” sont irrévocables.
Specific cases that are not included in this specific regulation are submitted to the KBWB road committee.
The decisions taken by the KBWB road committee regarding the rules of the “Bingoal Cycling Cup - Cup of
Belgium” are irrevocable.

zondag 25 augustus 2019
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Karavaan / Caravane / Race convoy

Bereikbaarheid / accessibilité / how to get there
A)

Vanuit / de / from Breda E19

1)
2)
3)

Neem afrit 5 / sortie 5 / exit 5 (Merksem – Kapellen – Brasschaat)
Einde afrit naar rechts / au bout de la sortie à droite / at the end of the exit right
Verkeerslichten rechtdoor (Bredabaan) / tout droit au feux / traffic lights straight on

B)

Vanuit / de / from Bergen Op Zoom A12

1)
2)
3)
4)

Volg richting Breda E19 / Prend Breda E 19 / Follow Breda E19
Neem afrit 5 / sortie 5 / exit 5 (Brasschaat – Ekeren – Kapellen – Merksem – Schoten)
Einde afrit naar rechts / au bout de la sortie à droite / at the end of the exit right
Verkeerslichten rechtdoor (Bredabaan) / tout droit au feux / traffic lights straight on

C)

Vanuit / de / from Gent – Brussel – Hasselt

1)

Neem Ring Antwerpen R1 richting Nederland / Prend Ring d’Anvers R1 en direction d’Anvers / Take 			
Ring Antwerp R1 to the Netherlands
Neem afrit 5 / sortie 5 / exit 5 (Merksem – Kapellen – Brasschaat)
Einde afrit naar rechts / au bout de la sortie à droite / at the end of the exit right
Verkeerslichten rechtdoor (Bredabaan) / tout droit au feux / traffic lights straight on

2)
3)
4)

VOLG DE WEDSTRIJDPIJLEN + PLANNETJE
SUIS LES FLECHES
FOLLOW THE ARROWS
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Afrit 5
Merksem
Kapellen
Brasschaat

Afrit 5
Brasschaat - Ekeren
Kapellen - Merksem
Schoten

Bredabaan

Carrefour
Schoten

PPO

Bredabaan
Rennerskwartier
Paddock
Paddock

Schaal Sels Merksem 2019
Zondag 25 augustus
Toegang rennerskwartier

Renners met eigen voertuig
Coureurs avec leur propre voiture
Riders with their own car

Permanentie
Permanence
Race headquarters

Start
Aankomst

zondag 25 augustus 2019
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bevoorrading

rennerskwartier
Rennerskwartier
Paddock
Paddock

Begin Bevoorrading

Start - Aankomst
Depart - Arrivée
Start - Arrival

Ingang permanentie
Entrée permanence
Entrance race
headquarters

VIP ingang

Rennerskwartier
Paddock
Paddock
Renners met eigen wagen
Coureurs avec leur propre voiture
Riders with their own car

Einde Bevoorrading

Waste zone

Weg naar kleedkamers
Direction vestiaires
Acces Road dressing rooms

Kleedkamers
Vestiaires
Dressing rooms

bevoorrading DR. Timmermanslaan

rennerskwartier bredabaan
Schaal Sels Merksem 2019
Zondag 25 augustus
Rennerskwartier

Schaal Sels Merksem 2019
Zondag 25 augustus
Bevoorrading Dr. Timmermanslaan

afleiding volgwagens
Afleiding
volgwagens
verplicht

Start - Aankomst

parking shurgard
Schaal Sels Merksem 2019
Zondag 25 augustus
Afleiding volgwagens
Parking Shurgard
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toertocht antwerp port epic
zondag 1 september 2019
Daag jezelf en je vrienden uit
in de hel van Noord-antwerpen

met de club, vrienden
of familie!

Polder: 40 km
Wind: 55 km
Haven: 65 km
Start & aankomst: De Sportduif, Berendrecht
Inschrijvingen: 7.30 u. - 10.30 u.

KARAKTERKOERSEN.BE
flandersepicraces.com
zondag 25 augustus 2019
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Deelnemende ploegen schaal sels merksem 2019
WANTY - GOBERT CYCLING TEAM

MASSI VIVO - GRUPO ORESY

SPORT VLAANDEREN - BALOISE

METEC - TKH CONTINENTAL CYCLING TEAM P / B MANTEL

CORENDON - CIRCUS
WALLONIE BRUXELLES
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
ISRAEL CYCLING ACADEMY
ROOMPOT - CHARLES
TOTAL DIRECT ENERGIE
VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
BEAT CYCLING CLUB
CANYON DHB P / B BLOOR HOMES
LKT TEAM BRANDENBURG

MONKEY TOWN - A BLOCK CT
SEG RACING ACADEMY
START CYCLING TEAM
TARTELETTO - ISOREX
TEAM SAUERLAND NRW P / B SKS GERMANY
TEAM COOP
TEAM LOTTO - KERN HAUS
TEAM CIBEL
VLASMAN CYCLING TEAM

Schaal Sels op de Bredabaan in Merksem in 1964
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Karakerkoersen stapt met twee koersen
mee in de Beker van België
SCHAAL SELS MERKSEM en Memorial Rik Van Steenbergen maken sinds 2019 deel
uit van de Bingoal Cycling Cup, gekend als de Beker van België. SCHAAL SELS
MERKSEM is de zesde wedstrijd in de rij en Memorial Rik Van Steenbergen zorgt voor
een spannende slotmanche van deze Cup!
De Beker van België heeft de voorbije drie jaar een eigen plaats in het wielerlandschap
verworven. Mooie gevestigde waarden op de erelijst, afgewisseld met jonge en/of
minder bekende namen. Laat dat nu net het doel zijn van de Beker van België: jonge
renners de kans geven om tegen de oude renners in het vak te strijden én ook te
winnen. Met zicht op het opwaarderen van hun erelijst!
De acht wedstrijden die in 2019 tot de Bingoal Cycling Cup behoren, maken niet toevallig
deel uit van het regelmatigheidscriterium. Stuk voor stuk zijn het sterk georganiseerde
koersen, onder leiding van mensen die meer dan wie ook beseffen dat er op lange
termijn moet worden gedacht!

KARAKTERKOERSEN.BE
flandersepicraces.com

BINGOAL CYCLING CUP
Voor het eindklassement van de Bingoal
Cycling Cup kunnen de renners op 2 manieren
punten behalen.
Puntenbarema algemeen individueel
klassement:
16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 voor
de eerste 15 renners in de uitslag van elke
wedstrijd.
De Gouden kilometer
In elke wedstrijd zijn er 3 tussensprinten,
waarbij punten worden toegekend aan de
eerste 3 renners.

De punten worden toegevoegd aan het
algemeen klassement. De eerste 3 renners
krijgen respectievelijk 3-2-1 punten.

brug van den azijn

De meet van de Gouden Kilometer wordt getrokken op 0m – 500m en 1km op een rechte lijn op het parcours.
Locatie: Deurnsebaan en brug Azijn in de voorlaatste ronde.

KLASSEMENT
1 (33 ptn.)

Niki TERPSTRA

Total Direct Energie

2 (32 ptn.)

Baptiste PLANCKAERT

Wallonie Bruxelles

3 (21 ptn.)

Thomas BOUDAT

Total Direct Energie

4 (19 ptn.)

Dries DE BONDT

Corendon - Circus

5 (19 ptn.)

Hugo HOFSTETTER

Team Cofidis

6 (18 ptn.)

Oscar RIESEBEEK

Roompot - Charles

7 (18 ptn.)

Lionel TAMINIAUX

Wallonie Bruxelles

8 (17 ptn.)

Piotr HAVIK

Beat Cycling Cup

9 (16 ptn.)

Bryan COQUARD

Vital Concept - B&B Hotels

10 (16 ptn.)

Kenneth VANBILSEN

Team Cofidis

zondag 25 augustus 2019
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Zondag 25 augustus 2019
parcours: 199,82 KM
1 ronde van 14,96
9 ronden van 20.54 km

Start
Aankomst
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Schaal Sels Merksem 2019
Zondag 25 augustus

De inzet en ervaring van de laatste 20 jaar als organisator
van wielerwedstrijden, en de vernieuwing om als eerste
Belgische organisatie onverharde wegen toe te voegen, heeft
ervoor gezorgd dat de Schaal Sels door het gerenommeerde
Amerikaanse wielermedium VeloNews werd uitgeroepen tot
“Route of the Year” in 2015.
De toenemende media-aandacht heeft ervoor gezorgd dat de
SCHAAL SELS in 2018 opgesplitst werd in SCHAAL SELS
MERKSEM en Antwerp Port Epic. Op die manier staan de
verdere internationale groei en het lokaal karakter elkaar niet
in de weg.
SCHAAL SELS MERKSEM, die ook het 1.1-statuut heeft,
gaat terug naar de roots, met lokale ronden in en rond
Merksem en aankomst op de Bredabaan. De Antwerp
Port Epic neemt het concept met de onverharde wegen en
kasseikilometers door de Haven van Antwerpen en de Polder
over, maar met een nieuwe start- en aankomstplaats aan het
nieuwe Havenhuis en Schengenplein in Antwerpen.
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.
SCHAAL SELS MERKSEM zal live te zien zijn op Sporza en
ATV. Eurosport zorgt voor de internationale zendtijd.

K
R
A
M
N
E
R
E
O
N
B
A
O
A
R
B
A
ST
D
E
R
B
an

T

Omloop / Parcours /
Itinerary 20.54km

parcours

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.

Bredabaan,
Deurnsebaan,
Azijnbrug,
Merksemsesteenweg,
Azijnbrug,
Glasstraat,
Griffinstraat,
Oostkaai,
St-Bartholomeusstraat,
Bredabaan,
Nieuwdreef,
Ryenlanddreef,
Lambrechtshoekenlaan,
Victor Govaerslaan,
Jozef Masurebrug,
Havanastraat,
Noorderlaan,
Ekersesteenweg,
De Beukelaerlaan,
Markt,
Kristus Koningsplein,
Alfons Jeurissenstraat,
Veltwijcklaan,
Onze-Lieve-Vrouwstraat,
Prinshoeveweg,
De Oude Landen,
Laar,
Eduard Waghemansbrug,
Laaglandlaan,
Moeshofstraat,
De Wilgen,
Frans Adriaenssensstraat,
Akkerbouwstraat,
Laaglandlaan,
Kroonplein,
Dr. Maurice
Timmermanslaan,
Bredabaan,
Merksemheidelaan,
Winkelstap,
Eethuisstraat,
Oudebareellei,
Bredabaan.
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s
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Met dank aan:
District Merksem
Stad Antwerpen
Provincie Antwerpen
Polders Investeringsfonds
Vleemo
Brebuild
Wind aan de Stroom
B&R
ATV
Drukkerij Goossens
van mossel GMAN
De Lijn
PZ Antwerpen
Taco van der Hoorn, winnaar 2017
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en al onze medewerkers!

Erelijst schaal sels merksem
1921 René Vemandel BEL

1957 Rik Van Looy

1988 Patrick Verschueren

1923 René Vermandel BEL

1958 Joseph Vloeberghs

1989 Carl Roes

1924 Jules Matton BEL

1959 Willy Vanden Berghen

1990 Peter Spaenhoven

1925 Georges Ronsse BEL

1960 Gustaaf Desmet

1991 Edwig Van Hooydonck

1926 Jan Mertens BEL

1961 Jos Hoevenaars

1992 Wilfried Peeters

1927 Oscar Houtman

1962 Jan Lauwers

1993 Carl Roes

1928 Alexander Maes

1963 Victor Van Schil

1994 Daniel Verelst

1929 Alfred Haemerlinck

1964 Martin Van Den Bossche

1995 Bart Leysen

1930 Frans Bonduel

1965 Roger Rosier

1996 Glenn D’Hollander

1931 Odile Van Hevel

1966 Edward Sels

1997 Tom Steels

1932 Maurice Croon

1967 Jos Boons

1998 Danny Nelissen

1933 Sylvère Maes

1968 Edward Sels

1999 Fred Rodriguez

1934 Leo De Rijck

1969 Jos Huysmans

2000 Steven de Jongh

1935 Sylvain Grysolle

1970 Herman Van Springel

2001 Paul Van Hyfte

1936 Sylvain Grysolle

1971 Herman Vrijders

2002 Steven de Jongh

1937 Frans Bonduel

1972 Noël Vantyghem

2003 Steven de Jongh

1938 Frans Spiessens

1973 August Herijgers

2004 Geoffrey Demeyere

1941 Maurice Clautier

1974 Frans Van Looy

2005 Marcin Sapa

1942 Gustaaf Van Overloop

1975 Jos Jacobs

2006 Preben Van Hecke

1943 André Defoore

1976 Marcel Vander Slagmolen

2007 Kenny Dehaes

1946 Jérôme Dufromont

1977 Emiel Gysemans

2008 Elio Rigotto

1947 August Van Mirlo

1978 Ludo Peeters

2009 Kris Broeckmans

1948 Josef De Beuckelaer

1979 Jos Jacobs

2010 Aidis Kruopis

1949 Edward Peeters

1980 Benjamin Vermeulen

2011 Aidis Kruopis

1950 Ernest Sterckx

1981 Walter Schoonjans

2012 Niko Eeckhout

1951 Lucien Mathys

1982 Jan Bogaert

2013 Pieter Jacobs

1952 Marcel Dierkens

1983 René Martens

2015 Robin Stenuit

1953 Gerard Buyl

1984 Gery Verlinden

2016 Wout van Aert

1954 Henri Jochums

1985 Luc Govaerts

2017 Taco van der Hoorn

1955 Joseph Marien

1986 Frank Verleyen

2018 Timothy Dupont

1956 Jozef Schils

1987 Ludo De Keulenaer

2019 ...
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Wind voor “A”

Geniet u ook mee van onze gunstige
Antwerpse Havenwind?!

Voor meer informatie

www.windvoora.be
windvoora@cooperaties.be
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!

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.

Het zal jou en het klimaat geen windeieren leggen...

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.

VLAAMSE
ECOLOGIE
ENERGIE
MILIEU
ONDERNEMING
www.vleemo.be

Werken
op

hoog
niveau

Wil jij werken aan de
toekomst van de bouw
maar ook aan die van jou?
benrwerftaan.be
Wij zijn steeds op zoek
naar ervaren Werf- en
(Assistent) Projectleiders

Schouwkensstraat
10 | 2030 Antwerpen
benr.be
info@brebuild.be | brebuild.be
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SCHAAL SELS MERKSEM

KARAKTERKOERSEN.BE
MEMORIAL RIK VAN STEENBERGEN
ZONDAG 13 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.

SLUITINGSPRIJS PUTTE

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?

Antwerp Port Epic

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019

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 35 kilometer onverharde
wegen en 35 kilometer kasseistroken maken van deze
188km 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
tweedeAntwerp 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!

DINSDAG 15 OKTOBER 2019

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,
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antwerp port epic
zondag 8 september 2019
D
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...de stad
...de haven
...de polder
...de wind

LIVE OP UW
REGIONALE TV-ZENDER

flandersepicraces.com

