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95ste Grote Prijs Jules Van Hevel 

Ereprijs Restaurant De Engel 

 

Ichtegem – zondag 24 oktober 2021 

Om 13u30 

Interclub voor Beloften en Elite zonder contract 

1.12 IC1  



 

KVC Ichtegem-Sportief is bijzonder verheugd om op 24 oktober de interclub  95e 

Grote Prijs Jules te kunnen inrichten. De wielerwedstrijd genoemd naar één van de 

belangrijkste flandriens die België heeft gekend. Ichtegemnaar Jules Van Hevel won 

zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix, werd 2x Kampioen van België 

en won 100 jaar geleden tal van internationale wedstrijden. 

Met deze 95e editie biedt Ichtegem-Sportief na een moeilijke periode aan de vele 

wielerliefhebbers opnieuw de kans om hun vedetten van dichtbij aan het werk te 

zien. We wensen de renners en de teams alvast veel succes en een behouden vaart. 

Als organisatie van de Grote prijs Jules Van Hevel kunnen we rekenen op de steun 

van vele medewerkers en partners. We danken hen van harte voor hun zeer 

gewaardeerde inzet. 

Net als de vele wielerliefhebbers kijk ik uit naar een spannende wielerhoogdag in 

Ichtegem en geef ik graag rendez-vous op het plaatselijk parcours van de Grote Prijs 

Jules Van Hevel. 

Geniet van deze wielerhoogdag !!! 

 

Rik Goethals 

Voorzitter KVC Ichtegem-Sportief 

 

rikgoethals@hotmail.com 

Tel: 0484/ 98 88 62  

mailto:rikgoethals@hotmail.com


Categorie  
Maximum 25 clubs met maximum 7 renners en minimum 5 renners  

• Belgische continentale UCI ploegen 

• Belgische clubploegen 

• Max 3 buitenlandse clubs (inbegrepen aangrenzende clubs) zonder renners van UCI-

ploegen 

• Max 5 andere buitenlandse clubploegen grensakkoorden met aangrenzende 

federaties (NED – FRA – GBR – GER – LUX) 

• Mixed ploegen: Elke club is met minstens 2 renners vertegenwoordigd 

(zonder renners van UCI-ploegen) 

• Belgische provinciale, regionale, nationale selecties (geen renners uit de World Tour) 

• Buitenlandse regionale, nationale selecties (geen renners van UCI ploegen)  

Afstand 
139km = startronde van 10,3km + 11 ronden van 11,7km 

Prijzen 
Individueel: €1500 / 25 prijzen te verdelen als volgt: 

1: €260 11: €30 21: €20 

2: €200 12: €30 22: €20 

3: €150 13: €30 23: €20 

4: €125 14: €30 24: €20 

5: €100 15: €30 25: €20 

6: €75 16: €30  

7: €60 17: €30  

8: €50 18: €30  

9: €40 19: €30  

10: €40 20: €30  

 
Clubprijzen: €500 / 10 prijzen te verdelen als volgt: 
€120 - €90 - €75 - €60 - €50 - €30 - €30 - €15 - €15 - €15 

 
Commissarissen 

Voorzitter/Président MORTIER Kristof 

Aankomstrechter/ Juge d’Arrivée DERAMOUDT Jan 

Com.2 DEBOEUF Peter 

Com.3 BRULEZ Krist 

Com.4 WILLAERT Kristof 

Com. Moto  LAGAISSE Kristof 

Piloot Moto GODEFRIDIS Leon 

Com. Uitslag/ Résultat DE PRETRE Tom 

Fotofinish / Operator camera West-Vlaanderen 

Telecom Team Jurywagen RASSCHAERT Herwig 

Speaker Radio Tour VANROBAEYS Eric 

Technisch Afgevaardigde VANROBAEYS Eric 



 

  



Inschrijving met de uitdeling van de rugnummers en kaderplaatjes 
9u45-11u00 in Toonzaal Gedimat-Tanghe, Zuidstraat 105 te Ichtegem. De 

rugnummers moeten rechts gehangen worden. 

Briefing en lottrekking 
De briefing met daaraan gekoppeld de trekking van de volgnummers van de wagens 

gaat door om 11u30 in Toonzaal Gedimat-Tanghe, Zuidstraat 105 te Ichtegem. 

 

Tekenen controleblad 
Het tekenen van het controleblad gebeurt individueel vanaf 12u15 tot 13u15 in de 

Toonzaal Gedimat-Tanghe te Ichtegem.  

 

Start 

De renners verzamelen op de parking van de Gedimat Tanghe, Zuidstraat 105 te 

Ichtegem om 13u15.  

Hier wordt om 13u30 de officieuze start gegeven. De officiële start is voorzien ter 

hoogte van de Ringlaan.  

Afhalen radiozenders  
Vanaf 11u30 op de parking Parking Gedimat Tanghe, Zuidstraat 105 te Ichtegem. 

De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op Radio Tour. 

De frequentie wordt meegedeeld tijdens de briefing. 

Neutrale wagens 
Er zijn twee neutrale materiaalwagens voorzien. 

Bevoorrading 
De wedstrijdcommissarissen delen mee vanaf welke ronde er kan gestart worden 

met de bevoorrading. Dit zal gebeuren tijdens de briefing. De bevoorradingszone is 

voorzien langs de BERGSTRAAT en zal aangeduid worden met de borden start 

bevoorrading en stop bevoorrading.  

Milieu 
De wegwerpzone is voorzien langs de BERGSTRAAT en zal aangeduid worden met 

de borden start waste zone en stop waste zone.  

Afleiding volgwagens 
Volgers zonder letter A worden in de laatste ronde afgeleid voor de aankomst in de 

Sportlaan.  

Kleedkamers 
Er zijn kleedkamers en douches voorzien in de sporthal, Keibergstraat 32 

  



  



Medische controle 
Eventuele medische controle zal doorgaan in Dorpshuis de Ster, Engelstraat 54 in 

Ichtegem 

Huldiging renners 
De huldiging van de eerste 3 renners vindt plaats in de aankomstzone.  

Prijsuitdeling 
Dorpshuis de Ster, Engelstraat 54 in Ichtegem 

Contactgegevens 
Verantwoordelijke teams Secretaris Veiligheidscoördinator: 

Joost Boucquez 
Engelstraat 8, 8480 Ichtegem 
joost.boucquez@telenet.be 
Tel: 0499/ 28 57 32 

Louise Brackez 
louise.brackez@hotmail.com 

Tel: 0471/06 21 47 

 

Sharon Mattheus 
sharonmattheus@hotmail.com 
Tel: 0499/48 84 62 

Koersdirectie 
Peter Brackez 

Engelstraat 105a, 8480 Ichtegem 

Tel : 0478/ 77 64 76 

peter.brackez@skynet.be 

 

Reglementering 
De wedstrijd wordt betwist volgens de reglementen van de K.B.W.B.  

Straffen 
Het straffenbarema van de K.B.W.B is het enige toepasbare barema. 

Antidoping 
De lokale antidopingwetgeving is van kracht tijdens de wedstrijd. 

Medische dienst 
Rode Kruis 

Wedstrijdarts 
Dr. Henk Vandemoortele 

+32 (0) 495.54.99.32 

Ziekenhuizen 
AZ Delta campus Rembert 

Rembertlaan 21, Torhout, 050 23 21 11  

mailto:joost.boucquez@telenet.be
mailto:louise.brackez@hotmail.com
mailto:sharonmattheus@hotmail.com
mailto:peter.brackez@skynet.be


Bergklassement Gedimat-Tanghe 
• Het bergklassement is begiftigd met €500 aan geldprijzen: 

    1ste: €500 

• Bij 3 van de in totaal 12 doortochten op de “Poggio van Koekelare” worden op 

de Top punten toegekend. Bij de 4de, 8ste en 11de doortocht op de Top worden 

volgende punten toegekend: 

1. 5 punten 

2. 3 punten 

3. 1 punt 

• Indien er na de 11de doortocht gelijkheid van punten is wordt met volgende 

criteria rekening gehouden: 

1. Het aantal eerste plaatsen tijdens de bergsprinten 

2. Het algemeen klassement aan de aankomst 

• Om als winnaar van het bergklassement te worden uitgeroepen moet men de 

wedstrijd uitrijden. 

• De winnaar van het bergklassement wordt dadelijk na de aankomst op het 

podium verwacht voor een korte hulde en om persoonlijk zijn geldprijs in 

ontvangst te nemen. 

  



 

 

 
 

 

Supersprints Gedimat-Tanghe 
Bij de 6de doortocht en de 11de doortocht wordt er een supersprint bonus 

van €150 geschonken door Gedimat-Tanghe aan de renner die als eerste 

doorkomt aan de aankomstlijn.  

Andere 
Alle gevallen, niet voorzien in het wedstrijdreglement, behoren tot de bevoegdheid 

van het college van commissarissen, belast met de sportieve leiding van De Grote 

Prijs Jules Van Hevel.  

 

  



Parcours 

 

 

 

 

SPORTWEST EXTRA 

Op zondag 24 oktober 

Vanaf 18u30 

  

10,3 km + 

11 x 11,7 km 

= 139 km 



 

 

  



                                            


