
 
 
 
 
 
 
 
 
       Oostende, 09 juli 2005 
 
 
 Betreft:   Uitnodiging Grote Prijs van Vlaanderen Inline Skating  
 
 
 Mevrouw, 
 Mijnheer, 
 

Zwaantjes Roller Club Zandvoorde nodigt u uit op de 38e uitgave van de Grote 
Prijs van Vlaanderen Inline Skating van 12 tot en met 14 augustus in het 
Keignaertstadion te Zandvoorde. 
Het programma en het reglement vindt u in bijlage. 
 
Omdat deze wedstrijd steeds groter wordt en wij alles vlot willen laten 
verlopen verzoeken wij uw renners in te lichten over volgende regels: 

- Renners die wensen deel te nemen moeten zich verplicht inschrijven 
tegen 07 augustus 2005 bij Zwaantjes Roller Club Zandvoorde.  
Renners die inschrijven na deze datum betalen € 10,00 
inschrijvingskosten.  

- Renners die zich ingeschreven hebben ontvangen nieuwe 
rugnummers.  Er wordt dus niet gekoerst met het Belgisch 
rugnummer.  Deze wedstrijdnummers moeten op de buitenkant van 
het linker en rechter dijbeen aangebracht worden. 

- Juist voor de aanvang van hun wedstrijd worden de renners 
opgeroepen te verzamelen in de startbox.  Gelieve deze oproep stipt op 
te volgen zodat geen tijd verloren gaat met de opstelling van de 
renners. 

- Voor en na de wedstrijd worden geen op- of afwarmrondjes 
toegestaan.  Voor op- en afwarming kan men het minivoetbalplein 
gebruiken. 

 
Met sportieve groeten, 
 
      Namens het bestuur van Z.R.C. 
       De secretaris, 
 
           Georges Vantournhout 



Algemene informatie 
 

1. Wedstrijden: 
- Om de wedstrijden vlot te laten verlopen verzamelen de renners een tiental 

minuten voor hun koers in de ‘wachtbox’ op het minivoetbalplein.  In deze 
wachtbox wordt hun identiteit gecontroleerd en wordt een startnummer 
gegeven. 
Bij een teken van de verantwoordelijke melden de gecontroleerde renners 
zich in de ‘startbox’ aan de ingang van de piste. 

 
- Na hun wedstrijd moeten de renners de piste onmiddellijk verlaten.  Er 

worden geen op- of afwarmronden toegelaten.  Hiervoor is het 
minivoetbalterrein beschikbaar. 

 
- Wegwedstrijd:  Renners die meer dan 3 minuten achter liggen worden uit 

de koers genomen.  In de laatste bocht voor de finishlijn zal een 
koersrechter met een witte vlag zwaaien en geluid maken om de betrokken 
renners erop te wijzen dat zij/hij moet(en) stoppen aan de finishlijn. 
Renners die de wegwedstrijd vroegtijdig stoppen moeten zich (laten) 
melden aan de koersrechters ter hoogte van de aankomstlijn, zoniet 
worden ze niet opgenomen in het klassement. 

 
2. Maaltijden: 
Maaltijden kunnen de dag voordien in lokaal 2 besteld worden voor zowel 
renners, begeleiders en supporters: 
- zaterdagmiddag (spagetti)    kostprijs: €   7,00 
- zaterdagavond (bbq)             kostprijs: € 11,00 voor 3 stukken vlees 
                                                                    €   8,00 voor 2 stukken vlees 
- zondagmiddag (vol-au-vent) kostprijs: €   8,00 
- zondagavond (lunchpakket)  kostprijs: €   5,00 

 
Zaterdagmiddag kan gegeten worden vanaf 11.00 uur in de parochiezaal. 
 
 



Grote Prijs van Vlaanderen Inline Skating  -  Reglement 
 

De ‘Grote Prijs van Vlaanderen Inline Skating’ is een internationale driedaagse 
skeelerwedstrijd die jaarlijks wordt ingericht door ‘ZWAANTJES ROLLER CLUB 
ZANDVOORDE V.Z.W.’, rond half augustus. 
 
1. Organisatie 
‘Zwaantjes Roller Club Zandvoorde v.z.w.’ aangesloten bij de Koninklijke Federatie 
van Belgische Roller Skating –FBRS- en de Vlaamse Roller Bond –VRB-. 
 
2. Deelnemers 
Iedere club mag renners inschrijven, ingedeeld in de categorie en volgens het 
geboortejaar, zoals vermeld in de uitnodiging.  Iedere renner mag slechts bij één 
categorie deelnemen.  Enkel de ingeschrevenen die de eerste en de tweede dag hebben 
deelgenomen en gerangschikt zijn in de uitslagentabel worden, de derde dag 
toegelaten aan de start. 
 
3. Categorie-indeling 
miniemen  1999-1996 scholieren  1991-1990 
pupillen     1995-1994 juniors       1989-1988 
kadetten     1993-1992 seniors       1987 en vroeger 
 
4. Programma 
Het programma zal vooraf aan alle deelnemende clubs overhandigd worden.  Enkel de 
organiserende club is gemachtigd wijzigingen aan te brengen met instemming van de 
Algemene Koersleider.  De clubafgevaardigden zullen hiervan tijdig ingelicht worden. 
 
5. Puntensysteem 
- De overwinnaar per wedstrijd krijgt 1 punt, de volgende 2 punten … 
- Gedubbelden: worden uit koers genomen.  Zij ontvangen het aantal punten 

naargelang hun plaats in de wedstrijd op het ogenblik van hun ontruiming. 
- Opgaven: opgevers worden als laatste geklasseerd. 
 
6. Eindklassement 
- Overwinnaar is degene die het kleinste puntentotaal behaald heeft uit alle gereden 

wedstrijden. 
- Bij gelijkheid van punten is het aantal overwinningen primerend. 
- Bij verdere gelijkheid wordt diegene overwinnaar die zich best klasseerde in de 

laatste wedstrijd op de laatste wedstrijddag.  Deze regeling is ook toepasselijk 
voor de rangschikking van de overige deelnemers. 

 
7. Koersspecificaties  
- 500 m.: reeksen: de winnaar + eventueel aangevuld met beste tijden. 
                   ¼ finale: met 20 - winnaars + beste tijden (indien meer dan 60 starters) 
                   ½ finale: met 10 – winnaars + beste tijden 
        finale : met 5 (2 winnaars + 3 beste tijden) 
 
- puntenkoers:   
- 1.600 m.:    2 inrijronden  +  om de ronde 1 punt 
- 3.000 m.:    3 inrijronden  +  om de 2 ronden 1 punt 
- 5.000 m.:    3 inrijronden  +  om de 2 ronden 1 punt 
-     8.000 m.:    4 inrijronden  +  om de 2 ronden 1 punt  
-   15.000 m.:    5 inrijronden  +  om de 2 ronden 1 punt 
     Eindsprint:  3, 2 en 1 punt voor de eerste, tweede en derde. 



 
-    afvalling:  aantal ronden volgens het aantal deelnemers. 
                      Eindsprint met 5. 
 
- 1.500 m.:  reeksen: eerste 2 + beste tijden 
                       ½ finale: met 2 x 10 
                       finale: met 10 (2 winnaars + 6 beste tijden)  
 
- bij wedstrijden waarbij in reeksen gereden wordt, worden vanaf de tweede koers 

de laatste 4 gerangschikten van de eerste reeks overgeplaatst naar de eerste 4 
plaatsen van de tweede reeks.  De eerste 4 plaatsen van de tweede reeks worden 
overgebracht naar de laatste 4 plaatsen van de eerste reeks. 

 
- ploegkoers: telt niet mee voor het eindklassement 
                         geldprijzen: 1e ploeg - € 12,50 
             2e ploeg - €   7,50 
             3e ploeg - €   5,00 
    3 renners per ploeg van dezelfde club in dezelfde uitrusting. 
De winnende ploeg (bij de heren) krijgt de beker Danneel-Vansteenkiste 
 
8. Beloningen: 
Enkel de eerste 5 deelnemers aan alle wedstrijden over de drie dagen ontvangen een 
beloning: 
 

 1e plaats 2e plaats 3e plaats 4e plaats 5e plaats 
Seniors H 125 100 75 50 30 
Seniors D 100 80 60 45 30 
Juniors H 90 65 45 30 20 
Juniors D 80 60 45 30 20 
Scholieren H 37 30 20 15 12 
Scholieren D 32 25 17 12 11 
Kadetten J 20 17 15 12 10 
Kadetten M 17 15 12 10 9 
Pupillen J 17 14 10 9 9 
Pupillen M 15 11 9 7 7 
Miniemen J 12 11 9 7 7 
Miniemen M 11 10 7 6 6 
 
De 1e, 2e en 3e  in elke categorie krijgt een beker, trofee of plaket 
 
9. Klachten 
Zie FBRS-reglementatie 
 
10. Rugnummers 
Alle renners, ook de Belgische, ontvangen twee rugnummers 
 
11. Bijzondere gevallen 
De wedstrijdleiding beoordeelt alle gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen 
volgens het internationaal koersreglement. 
 



 
12. Omlijstingsprogramma 
 
a. Individuele wedstrijden – categorie seniors 
- Heren: beker Devynck 
De beker ‘Devynck’ wordt sedert 1975 jaarlijks ingesteld.  Hij wordt toegekend aan 
de heer in de categorie Seniors die eindoverwinnaar is na alle individuele wedstrijden 
over de drie dagen. 
 
- Dames: beker Supporters Z.R.C. 
De beker ‘Supporters Z.R.C.’ wordt vanaf 1980 jaarlijks ingesteld.  Hij wordt 
toegekend aan de dame  in de categorie Seniors die de eindoverwinning behaalt na alle 
individuele wedstrijden over de drie dagen. 
 
b. Wegkoers categorie juniors, seniors en liefhebbers 
Er is een wedstrijd voor de categorie juniors, seniors en liefhebbers dames en een 
wedstrijd voor de categorie juniors, seniors en liefhebbers heren.  De uitslagen worden 
afzonderlijk opgemaakt en tellen mee voor het eindklassement, met uitzondering van 
de categorie liefhebbers die enkel kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 
 
c. Ploegkoers categorie kadetten en scholieren heren 
De ploegkoers is voorbehouden aan de categories kadetten en scholieren heren.  Deze 
wedstrijd telt niet mee voor het eindklassement van de driedaagse.   
 
 
13. Wegwedstrijd 
Voorbehouden aan de categories juniors, seniors en liefhebbers. 
 
Start:  Markt Zandvoorde  
Wegwijzer:  Markt – Grintweg – Zwanenlaan – Egellaan – Zwanenlaan –     
Graanmolenstraat – Zandvoordedorpstraat 
Aankomst: Gevaertschool. 
 
Dames: startopstelling om 09.45 uur 

  start om 10.00 uur 
             16 km. =  7 ronden + startafstand 
 
Heren:   startopstelling om 10.30 uur 

  start om 10.45 uur 
             30 km. = 14 ronden + startafstand 
 
 
reglement: 
- Het is verboden op de voetpaden te rijden. 
- De bekers en trofeeën worden uitgereikt onmiddellijk na de aankomst. 
- Er zijn premies te verdienen bij (elke) doortocht aan de eindstreep. 
- Deelnemers die meer dan 3 minuten achterliggen op de kopgroep, worden uit 

wedstrijd genomen.  In de laatste bocht voor de aankomst zal een koersrechter een 
witte vlag zwaaien voor de betrokken achterligger(s). 

- De uitslag van de wegwedstrijd telt mee voor het  algemeen eindklassement 
(juniors en seniors afzonderlijk) 

- De inrichters hebben het recht de nodige wijzigingen aan te brengen, dit in 
samenspraak met de koersleiding.   



Programma ‘Grote Prijs van Vlaanderen’ 2005  
 

Vrijdag 12 augustus 2005 Zaterdag 13 augustus 2005 Zondag 14 augustus 2005 
  Wegkoers 
Aanvang: 18.00 uur Ploegenvoorstelling: 13.00 uur 10.00u – 16 km.wegkoers juniors-seniors dames: 7 r + startafstand 

10.45u - 30 km.wegkoers juniors-seniors heren: 14 r + startafstand 
Wedstrijden: 18.00 uur Wedstrijden: 14.00 uur Wedstrijden: 14.00 uur 
  
 1. miniemen meisjes           1.200 m           6 r. 
  2. miniemen jongens           1.200 m.         6 r. 
  3. pupillen meisjes              1.600 m.          8 r. 
  4. pupillen jongens              1.600 m.          8 r.   
  5. kadetten meisjes              2.000 m.        10 r. 
  6. kadetten jongens             afvalling         
  7. seniors heren                   1.500 m.        reeksen 
  8. scholieren dames             afvalling 
  9. scholieren heren              afvalling 
10. juniors dames                   4.000 m.         20 r. 
11. juniors heren                    6.000 m.         30 r.   
12. seniors dames                   4.000 m.        20 r. 
13. seniors heren                     1.500 m.      ½ finale 
 
Pauze 
 
14. miniemen meisjes            600 m.            3 r. 
15. miniemen jongens             600 m.           3 r. 
16. pupillen meisjes                800 m.           4 r. 
17. pupillen jongens                800 m.           4 r. 
18. seniors heren                     1.500 m.         finale 
19. kadetten meisjes                1.000 m.         5 r. 
20. kadetten jongens                1.000 m.          5 r. 
21. scholieren dames               2.000 m.          10 r. 
22. scholieren heren               2.000 m.          10 r. 
23. juniors dames                    5.000 m.       punten 
24. juniors heren                     8.000 m.       punten 
25. seniors dames                    5.000 m.       punten 
26. seniors heren                     10.000 m.        50r. 

 
  1. seniors dames                      500 m           reeksen 
  2. miniemen meisjes               800 m.           4 r. 
  3. miniemen jongens               800 m.           4 r. 
  4. pupillen meisjes                  1.000 m.          5 r. 
  5. pupillen jongens                 1.000 m.           5 r. 
  6. kadetten meisjes                 1.200 m.           6 r. 
  7. kadetten jongens                 1.200 m.           6 r. 
  8. scholieren dames                1.600 m.        punten    
  9. scholieren  heren                 3.000 m.        punten 
10. juniors dames                      2.000 m.          10 r. 
11. juniors heren                       3.000 m.          15 r. 
12. seniors dames                      500 m.           ½ finale
13. seniors heren                        5.000 m          40 r. 
 
Pauze (wedstrijd niet-aangeslotenen) 
 
14. seniors dames                      500 m.            finale 
15. miniemen meisjes                1.000 m.       5 r. 
16. miniemen jongens               1.000 m.      5 r. 
17. pupillen meisjes                  2.000 m.      10 r. 
18. pupillen jongens                  2.000 m.     10 r. 
19. kadetten meisjes                 2.400 m.     12 r. 
20. kadetten jongens                 3.000 m.     15 r. 
21. scholieren dames                5.000 m.     25 r. 
22. scholieren heren                 8.000 m.    40 r. 
23. juniors dames                     afvalling 
24. juniors heren                       afvalling 
25. seniors dames                      afvalling 
26. seniors heren                       15.000 m.       punten 

   
  1. miniemen meisjes              600 m.  3 r. 
  2. miniemen jongens             600 m.          3 r. 
  3. pupillen meisjes                 800 m.          4 r. 
  4. pupillen jongens                800 m.         4 r. 
  5. kadetten meisjes               afvalling 
  6. kadetten jongens                1.600 m.      8 r. 
  7. scholieren dames               2.000 m.       10 r. 
  8. scholieren heren                 4.000 m.      20 r. 
  9. miniemen meisjes              1.200 m.       6 r. 
10. miniemen jongens              1.200 m.       6 r. 
11. pupillen meisjes                 1.600 m.        8 r. 
12. pupillen jongens                 1.600 m.        8 r. 
 
 
Pauze 
 
13. kadetten-scholieren dames 6.000 m.     ploegkoers 
14. juniors dames                3.000 m.       15 r. 
15. juniors heren   3.000 m.            15 r.      
16. kadetten-scholieren heren  8.000 m.     ploegkoers 
17. seniors dames                     3.000 m.        15 r. 
18. seniors heren                       afvalling 
 
18.00 uur prijsuitreiking 

   
Enkel juniors/seniors die op vrijdag en zaterdag aan alle wedstrijden hebben deelgenomen mogen starten aan de wegwedstrijd van zondagvoormiddag. 
De categorie ‘Liefhebbers’  kunnen enkel deelnemen aan de wegwedstrijd van  zondagvoormiddag 


