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INLEIDING
Wat?
De Flanders Kids Tour bestaat uit een reeks kwalitatieve, recreatieve fietstochten waaraan kinderen
tussen de 6 en 14 jaar kunnen deelnemen. De afstand varieert van 15 tot 30 km, op de weg of in het
veld.
Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Wielerschool wilen met de Flanders Kids Tour kinderen en
jongeren laten kennismaken met de wielersport zonder dat ze meteen aan competitie moeten doen
of zich moeten binden aan een club. Eens ze de smaak te pakken hebben, kunnen ze desgewenst
doorstromen naar de competitiesport, al is dat absoluut geen must! Promotie van de wielersport
staat voorop.
Voor de uitwerking van de tochten werken Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Wielerschool samen
met bestaande organisatoren van recreatieve fietstochten in de Vlaamse provincies. Zij voorzien bij
de organisatie van hun tocht ook een kidstocht. Cycling Vlaanderen, de Vlaamse Wielerschool, en in
Oost-Vlaanderen de “Cycling Kids” zorgen voor de kindvriendelijke begeleiding.
Wat dit initiatief zo uniek maakt is dat er een totaalbeleving voor alle leden van het gezin mogelijk is.
Papa’s en/of mama’s kunnen zich tegelijker tijd ook sportief uitleven door een tocht te gaan fietsen
terwijl zoon of dochter van de begeleiding op de Flanders Kids Tour geniet.

Voor wie?
Voor alle kinderen - jongens én meisjes - tussen de 6 en 14 jaar.

Praktisch
De begeleiders staan steeds een uur voor de start van iedere kidstocht klaar aan het
behendigheidsparcours. Kids die dat willen kunnen al wat fietservaring opdoen op een
behendigheidsparcours, onder begeleiding van twee begeleiders van de Vlaamse Wielerschool.
Ouders die vragen hebben kunnen dan ook bij de begeleiders terecht.

Deelnameprijs
Kids nemen gratis deel aan de door Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Wielerschool geselecteerde
tochten! Ze dienen zich wel in te schrijven, net zoals alle andere deelnemers. Kinderen die geen lid
zijn van Cycling Vlaanderen moeten bij de inschrijving een dagvergunning nemen. Zo zijn ze steeds
verzekerd bij eventuele ongevallen. Een dagvergunning kost 2 euro.

Vlaamse Wielerschool
De Vlaamse Wielerschool en Cycling Vlaanderen werken al jaren samen om zoveel mogelijk jongeren
in kwaliteitsvolle omstandigheden het wielrennen te laten beoefenen en optimale
ontplooiingskansen te geven. Zo moet in Vlaanderen tot de leeftijd van 14 jaar elk jaar een
wieleropleiding gevolgd worden. De Vlaamse Wielerschool of de eigen jeugdclub geven deze
opleidingen vorm. De Vlaamse Wielerschool is dus vertrouwd in de begeleiding van jongeren binnen
de wielersport.

Cycling Kids Oost-Vlaanderen
De geselecteerde tochten uit Oost-Vlaanderen staan onder begeleiding van “Cycling Kids OostVlaanderen”. Deze enthousiaste groep begeleiders zet zich al jarenlang met veel plezier en met heel
hun hart in om kinderen kennis te laten maken met de fietssport. Naast de 10 geselecteerde tochten
op de Flanders Kids Tour-kalender begeleiden ze nog tal van kidstochten in Oost-Vlaanderen.
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IK WIL EEN FLANDERS KIDS TOUR ORGANISEREN: WAAR MOET IK ALS
ORGANISATIE MINIMAAL AAN VOLDOEN?
Aansluiten bij Cycling Vlaanderen
Een eerste belangrijk punt is de clubaansluiting bij Cycling Vlaanderen. En dat kan helemaal GRATIS!
Als aangesloten club kan je recreatieve toertochten organiseren, wedstrijden organiseren voor
masters en amateurs (1.18) en funklasse mountainbike. De enige voorwaarde om als club aan te
sluiten is dat minimum 2 recreanten van de club (vergunninghouders wielertoerisme/VTT Vrije tijd,
funklasse, masters en amateurs) zijn aangesloten bij Cycling Vlaanderen.
Clubs kunnen zich aansluiten via de website van Cycling Vlaanderen

Clubaansluiting
Organiseren van een recreatieve tocht
Om in aanmerking te komen voor de organisatie van een Flanders Kids Tour-tocht dien je als club
eerst en vooral een gewone mountainbiketocht of cyclo te organiseren in de periode van 1 maart tot
30 september. Alle informatie om een toertocht te organiseren vind je in het lastenboek dat je kunt
downloaden via de website van Cycling Vlaanderen.

Eigen tocht organiseren
Aanvragen van een Flanders Kids Tour-tocht
Werd je tocht opgenomen in de kalender van Cycling Vlaanderen, dan kom je in aanmerking om een
tocht van de Flanders Kids Tour op te nemen in je organisatie.
Per provincie kunnen slechts 10 clubs zich inschrijven op dit aanbod. Zo voorziet Cycling Vlaanderen
samen met de Vlaamse Wielerschool in totaal 50 tochten waaraan kinderen tussen 6 en 14 jaar
kunnen deelnemen in de periode van maart tot september.
Wie zich wil inschrijven op de kalender van de Flanders Kids Tour dient een mail te sturen naar
Mathieu Bruyneel, sporttechnisch coördinator recreatie Cycling Vlaanderen.
E-mail: mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen
Met dit initiatief wil Cycling Vlaanderen de deelnemende clubs echter wel zo weinig mogelijk extra
organisatiedruk bezorgen. Zo neemt Cycling Vlaanderen samen met de Vlaamse Wielerschool de
promotie op zich en zorgt ze voor de inkleding van de Flanders Kids Tour. Voor de begeleiding tijdens
de tocht en het behendigheidsparcours staat de Vlaamse Wielerschool in (en in Oost-Vlaanderen in
samenwerking met Cycling Kids Oost-Vlaanderen).
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Wat dien je te voorzien?





Een uitgepijld parcours van ongeveer 25 km op de weg of in het veld. Zorg voor een zo veilig
mogelijk parcours dat niet te lastig is en vooral het fungehalte hoog houdt.
Een verkeersvrij terrein van minstens 20 op 10 meter waar een behendigheidsparcours kan
worden opgesteld.
Bevoorrading op de tocht ongeveer na 12 km (in het midden van de tour).
Een aanspreekpunt vanuit de organisatie waar de begeleiders zich bij kunnen aanmelden bij
aankomst.

Organisatie inschrijvingen
Kinderen jonger dan 15 jaar nemen gratis deel aan toertochten op de kalender van Cycling
Vlaanderen. Ze dienen zich wel in te schrijven, net zoals alle andere deelnemers. Kinderen die geen
lid zijn van Cycling Vlaanderen moeten bij de inschrijving een dagvergunning nemen. Zo zijn ze
steeds verzekerd bij eventuele ongevallen. Een dagvergunning kost 2 euro.
Zorg er voor dat de personen aan de inschrijvingstafel van je toertocht op de hoogte zijn van de
Flanders Kids Tour die doorgaat. Let op: tochten in Oost-Vlaanderen hebben meestal een
afzonderlijke inschrijftafel voor kidstochten. Als organisator voorzie je in dat geval best een extra
tafel.
De personen aan de inschrijvingstafel dienen de kinderen te verwijzen naar het
behendigheidsparcours en moeten eerste vragen van ouders kunnen beantwoorden. Cycling
Vlaanderen en de Vlaamse Wielerschool voorzien bewegwijzering van de inschrijvingen naar het
behendigheidsparcours. De pijlen worden geplaatst door de begeleiders van de Vlaamse
Wielerschool.
Het verzamelpunt voor de Flanders Kids Tour is het behendigheidsparcours. Daar kunnen de
kinderen vanaf één uur voor aanvang van de tocht oefenen op het behendigheidsparcours onder
toezicht van een begeleider van de Vlaamse Wielerschool. De tocht zelf dient te starten aan het
behendigheidsparcours. Hou daar als organisator bij het uitpijlen van je tocht rekening mee.
Elk kind krijgt van de begeleider van de Vlaamse Wielerschool een stuurbord dat mag blijven hangen
om meerdere keren deel te nemen. We moedigen het meermaals gebruik van het stuurbord aan
door en soort “spaaractie” aan te koppelen.
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TIMING
Over Vlaanderen wordt gestreefd naar een uniforme timing zodat dit duidelijk is voor de deelnemers
die meerdere keren op verschillende locaties zullen deelnemen. De timing op zaterdag en zondag is
verschillend. Op zaterdag kan vanaf 12u30 gestart worden op het behendigheidsparcours en op
zondag kan dit al vanaf 8u30. Telkens een uur later vat de eigenlijke begeleide fietstocht aan.
11u30

12u30
13u30

15u30
15u30
16u

Zaterdag
Begeleiders melden zich aan bij het
door de organisatie aangeduide
aanspreekpunt.
De begeleiders van de Vlaamse
Wielerschool plaatsen het
behendigheidsparcours en
voorzien de bewegwijzering van de
inschrijvingsplaats naar het
behendigheidsparcours.
Behendigheidsparcours gaat open.
Alle kinderen verzamelen aan het
behendigheidsparcours om de
tocht onder begeleiding aan te
vatten.
Einde tocht - de ouders halen de
kinderen op.
Opruimen materiaal door de
begeleiders.
Kleine evaluatie tussen de
begeleiders onderling en met de
organisatie.

7u30

8u30
9u30

11u30
11u30
12u

Zondag
Begeleiders melden zich aan bij het
door de organisatie aangeduide
aanspreekpunt.
De begeleiders van de Vlaamse
Wielerschool plaatsen het
behendigheidsparcours en
voorzien de bewegwijzering van de
inschrijvingsplaats naar het
behendigheidsparcours.
Behendigheidsparcours gaat open.
Alle kinderen verzamelen aan het
behendigheidsparcours om de
tocht onder begeleiding aan te
vatten.
Einde tocht – ouders halen de
kinderen op.
Opruimen materiaal door de
begeleiders.
Kleine evaluatie tussen de
begeleiders onderling en met de
organisatie.

Ouders mogen de groep op een afstand volgen. Ze rijden in geen geval zonder toestemming van de
begeleiders tussen de kinderen.
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BEGELEIDERS
De Vlaamse Wielerschool staat in voor het opstellen van het behendigheidsparcours, het begeleiden
van de kinderen tijdens de behendigheidsoefeningen en de begeleiding van de kinderen tijdens de
fietstocht. In Oost-Vlaanderen bestaat er een samenwerking tussen de Vlaamse Wielerschool en
Cycling Kids Oost-Vlaanderen. Samen zorgen ze voor een kwalitatieve begeleiding van de kinderen
tijdens de tochten van de Flanders Kids Tour.
De begeleiders van de Flanders Kids Tour-tochten melden zich bij aankomst aan bij de organiserende
club. De club heeft vooraf een aanspreekpunt aangeduid. De begeleiders kunnen gratis inscannen.
Zorg er als organisator voor dat deze mensen zich welkom voelen op je tocht. Ze maken ten slotte
ook deel uit van de totaalorganisatie die dag van de club en ze zorgen er mede voor dat deelnemers
met een fijn gevoel naar huis gaan. Zo kan je ze bijvoorbeeld na de tocht nog iets te drinken
aanbieden. Als organisatie is dit een kleine moeite. Dit gebaar betekent voor de vrijwilliger echter
een niet te onderschatten gevoel van erkenning.
De begeleiders van de Flanders Kids Tour mag geruime tijd voor aanvang van de behendigheid
verwachten. Je kan ze herkennen aan de uniforme kledij waar zowel de Vlaamse Wielerschool als de
Cycling Kids Oost-Vlaanderen over beschikken.
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ONDERSTEUNING CYCLING VLAANDEREN
Publiciteit/promotie
Vanuit Cycling Vlaanderen ondersteunen we alle deelnemende clubs ten volle!

Flyers
Van Cycling Vlaanderen ontvang je 250 flyers die je kunt verspreiden. Waar en hoe kun je dit doen?
Enkele tips:
-

Basisscholen in de buurt. Vraag specifiek naar de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding om
mee de flyers te helpen verspreiden.
Gemeentelijke sportdiensten
Jeugdverenigingen
Andere sportclubs
…

Op deze flyers vinden kinderen en ouders de belangrijkste informatie over de Flanders Kids Tour en
de tocht. Daarnaast plaatsen we op iedere flyer de naam van de organiserende club zodat men reeds
een eerste keer kan kennismaken. Op de achterzijde van iedere flyer vind je de kalender van de 10
tochten per provincie terug.

Website
Op de website www.cycling.vlaanderen is er een apart tabblad voorzien waarop alle informatie over
de Flanders Kids Tour wordt meegeven. Hierop plaatsen we eveneens de kalender met alle
deelnemende tochten. Ook hier wordt de clubnaam vermeld, alsook een link naar de website.
Verder voorzien we ook een aparte pagina met de logo’s van alle deelnemende clubs. Deze lijsten we
op per provincie.

Sociale media
Via de socialemediakanalen van Cycling Vlaanderen wordt iedere tocht uitgelicht. Zowel op de
Facebook- als op de Twitterpagina wordt een afbeelding gedeeld van de komende tocht. Hierbij
wordt de naam van de organiserende club vermeld (al dan niet met een link naar de Facebookpagina
van de club), een kort en motiverend tekstje, alsook een link naar de website van Cycling Vlaanderen.

Organisatorisch
Stuurborden
Iedere deelnemer aan de Flanders Kids Tour ontvangt van Cycling Vlaanderen en de Vlaamse
Wielerschool een stuurbord dat kan gepersonaliseerd worden.
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ANDERE EVENEMENTEN
Organiseer je een ander fietsevenement voor kinderen? Dan bieden wij jou graag een plaatsje op
onze website! Zo voorzien we een kalender met daarin alle evenementen waar kids terecht kunnen.
Initiaties, fietskampen, promotionele activiteiten, … Zo wordt de kalender van de Flanders Kids Tour
de ‘place to be’ voor ieder kind die wil proeven van het fietsen. Stuur de gegevens van jouw
organisatie door naar mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen .
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STAPPENPLAN
Om de organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen voorzien we jou van een uitgebreid
stappenplan.
Stap 1: Organiseer een tocht (weg of MTB). Voor alle informatie hieromtrent kun je terecht op de
website van Cycling Vlaanderen

Eigen tocht organiseren
Stap 2: Stuur een mail naar Mathieu Bruyneel, sporttechnisch coördinator recreatie Cycling
Vlaanderen. Vermeld hierin volgende gegevens:
Naam organiserende club
Naam tocht
Datum tocht
Plaats tocht

Weg of MTB?
Aantal kilometer van de kidstocht? (15 à 30km)
Startuur
Startplaats

Aangezien we alle organisatoren voorzien van 250 flyers hadden we graag ook een contactpersoon
en een adres van levering van u ontvangen. Vermeld dus ook volgende gegevens:
-

Naam contactpersoon
Contactgegevens contactpersoon
Leveradres flyers
Naam persoon leveradres
Telefoonnummer persoon leveradres

Contactpersoon en persoon leveradres kunnen ook dezelfde zijn.
Geef deze mail als titel: Flanders Kids Tour – organisatie 2017
Stap 3: Vermeld bij je aanvraag een kort en motiverend tekstje. Dit zal vermeld worden op de flyers
die jullie dan kunnen verspreiden onder de kinderen en organisaties in jullie buurt. Vermeld hierin
zeker wat voor parcours de kinderen mogen verwachten, en welke bezienswaardigheden ze te zien
krijgen tijdens de tocht (bv. stevige kuitenbijter Tiegemberg, mooie tocht door oorlogsvelden in
Ieper, … )
Vermeld zeker bijkomende informatie (indien u hierover beschikt):
-

Link naar Facebookpagina
Link naar Facebook evenementenpagina
Link naar Twitterpagina
Link naar website
Logo

Geef deze mail als titel: Flanders Kids Tour – communicatie
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KALENDER 2017
Deze kalender is niet volledig (op datum van 04/01/2017).

Antwerpen
Datum
24/06/2017

Plaats
Kontich

26/08/2017

Naam
Rik Van Steenbergen
Classic
Ronde Van Zoersel
LM Militair
Kamplabel
Bone4kids day

03/09/2017

VTT Lille

Lille

30/07/2017
13/08/2017

Zoersel
Grobbendonk
Hove

Org. Club
Fietstoerisme
De
Bevers
Windklievers Zoersel
wtc nete en aa vzw

Type
Cyclo

WTC De Lustige
Trappers vzw
Het Slijpend Wiel
Lille

Cyclo

Cyclo
Cyclo

VTT

Oost-Vlaanderen
Datum
05/03/2017
25/03/2017
02/04/2017
22/04/2017
20/05/2017
03/06/2017

10/06/2017
09/07/2017

30/07/2017

15/08/2017
02/09/2017

Naam
Toprit 50km &
Heirnisritje
Koppenberg VMA
Cycling Tour
Kidsrit Dorp van de
Ronde
Heirnistochten
Altebra/Muurclassic
Maldegem –
Staden/Kemmel Maldegem
Azalea fietstochten

Plaats
Gentbrugge

Org. Club
WTC Heirnis

Type
Cyclo

Melden

De
Koppenbergvrienden
Afdeling OostVlaanderen
WTC Heirnis
Unitas - Steenhuize
Wielertoeristenclub
Maldegem vzw

Cyclo

VTT

Flabbaert Cycling
Tour & VTT
Drongengoed
26e Rochustochten
& Memorial Pascal
Van Huyck
Flanders Cyclo en
Bike events
Vriendschapstocht

Knesselare

WSC Oostakker –
Lochristi
WSC Sportief – Onze
Roem Knesselare

Herzele
Gent
Ophasselt
Maldegem

Oostakker

Cyclo
VTT
VTT
Cyclo

VTT

Oosterzele

WTC-lbc De Zwervers VTT
vzw

Nazareth

De vrije vogels
Nazareth
TC Houtland –
Ertvelde vzw

VTT

Plaats
Waregem

Org. Club
Vzw Tieltse renners

Type
Cyclo

Ichtegem

Blijf Jong Ichtegem

Cyclo

Ertvelde

VTT

West-Vlaanderen
Datum
16/07/2017
5-6/08/2017

Naam
Memorial Igor
Decraene
Jurgen Vandewalle
Classic
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West-Vlaanderens
Mooiste

Roeselare

Vzw
Sportevenementen

Cyclo

Org. Club
MTB Team
Landelijke Gilden
Loonbeek
Team Café Buurthuis
Pro Racing
WTC Wilsele
Putkapel
Afdeling VlaamsBrabant

Type
MTB

Org. Club
Afdeling Limburg
Zonneweeldetour
WTC Het Groot
Verzet Genk
Go4Cycling

Type
Cyclo
Cyclo
Cyclo

Vlaams Brabant
Datum
5/03/2017

Naam
MTB Tourtocht
Huldenberg

Plaats
Huldenberg

25/05/2017

Café Buurthuis
Classic
WTC Wilsele
Putkapel Classic
Vlaams-Brabantse
Cycling Classic

Bierbeek

Naam
Carlo Bomans Classic
Zonneweelde Tour
Euregio Classic GenkHeinsberg-Genk

Plaats
Peer
Lommel
Genk

3/06/2017
1/07/2017

Wilsele
Heverlee

Cyclo
Cyclo
Cyclo

Limburg
Datum
22/04/2017
10/06/2017
09/09/2017
10/09/2017

Wilderen
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