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Omloop van de Slagvelden 

Reglement- versie 1.0   Let op, deze info is voorlopig. 

PARCOURS 

Maandag  19/8/2019 Oosteeklo - Amiens  293 km. 

Dinsdag 20/8/2019 Amiens - Paris   294 km. 

Woensdag 21/8/2019 Rustdag 

Donderdag 22/8/2019 Paris - Bar-le-Duc  342 km. 

Vrijdag  23/8/2019 Rustdag 

Zaterdag 24/8/2019 Bar-le-Duc - Belfort  312 km. 

Zondag  25/8/2019 Rustdag 

Maandag 26/8/2019 Belfort - Strasbourg  170 km. 

Dinsdag 27/8/2019 Strasbourg - Luxembourg 296 km. 

Woensdag 28/8/2019 Rustdag 

Donderdag 29/8/2019 Luxembourg - Brussel  309 km. 

Vrijdag  30/8/2019 Brussel - Oosteeklo  82 km. 

 

ORGANISATIE 

Artikel 1: 

Het Heemkundig genootschap "De Twee Ambachten" -  Assenede en de Orde van de Smoutpot- Oosteeklo 

organiseren, in samenwerking met de organisatie Gent-Wevelgem,  van 19 aug. t.e.m. 30 aug. 2019 de "Omloop van 

de Slagvelden" volgens de formule van "vrij tempo" over een totale afstand van 2098 km.  

Het parcours wordt ingedeeld in verschillende ritten die elk op de aangegeven dagen worden gefietst. Het parcours 

volgt zoveel mogelijk het originele traject van de “Omloop van de Slagvelden” zoals die 100 jaar geleden werd 

gereden. 

Artikel 2: 

De organisatoren behouden zich het recht voor om dit reglement te wijzigen en alle noodzakelijke beslissingen te 

nemen in gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 
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De organisatoren hebben het recht om wijzigingen aan te brengen aan alle aspecten die verband houden met de 

activiteit of het parcours waarop de activiteit plaatsheeft. Ze maken hun beslissingen in de mate van het mogelijke 

ten minste drie dagen voordat ze ingaan bekend aan de deelnemers via de website, e-mail of andere 

communicatiekanalen.   

Ingeval van overmacht of indien de veiligheid van de deelnemers niet kan gegarandeerd worden,  kan de activiteit of 

een of meerdere ritten geannuleerd of ingekort worden.  Beslissingen hieromtrent kunnen genomen worden tijdens 

het evenement. 

Artikel 3:   

Door zich in te schrijven en te vertrekken voor de Omloop van de Slagvelden, aanvaardt de deelnemer dit reglement 

zonder voorbehoud. 

Artikel 4: straffen en protesten. 

De organisatie behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten in geval van een zware overtreding. Als zware 

overtreding worden bij wijze van voorbeeld  in elk geval beschouwd:  het niet naleven van het verkeersreglement, 

geen gevolg geven aan de instructies van de organisatoren of het in gevaar brengen van zichzelf of andere 

deelnemers. 

Iedere klacht dient aan de organisatie geadresseerd te worden Organisatie Wielerroem,  Kerrestraat 4, 9968 

Oosteeklo, per aangetekend schrijven binnen  de 5 dagen na de aankomst. 

 

DEELNAME 

Artikel 5: voorwaarden tot deelname 

 

De Omloop van de Slagvelden staat open voor alle wielertoeristen die op 19 augustus 2019 minstens 18 jaar zijn. 

Iedere deelnemer wordt beschouwd als op persoonlijke uitstap. Hij moet de wegcode en elke officiële signalisatie 

naleven. 

We streven naar minimum 87 deelnemers  en maximum 187 deelnemers. 

Ook als het minimaal aantal niet gehaald wordt zal de Omloop van de Slagvelden worden gereden. 

De deelnemer moet  op het moment van de inschrijving een medische verklaring voorleggen van minder dan 3 

maanden oud, waaruit de medische geschiktheid blijkt om de Omloop van de Slagvelden te rijden. 
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Fietsers of wielerclubs die slechts een deel van het parcours wensen te rijden doen dit in eigen organisatie en op 

eigen verantwoordelijkheid. De artikels in dit reglement die betrekking hebben op de veiligheid worden 

gerespecteerd. 

Artikel 6: eisen gesteld aan de fiets 

 

Alle rijwielen moeten twee wielen hebben, bediend door een stuur en voortbewogen door spierkracht via 

voortbrenging gevormd door een of meerdere crankstellen.  

De ganse Omloop van de Slagvelden wordt gereden met dezelfde fiets. Daarom zal  de fiets van iedere deelnemer 

verlood worden. De fiets en het loodje zijn één gedurende gans de Omloop van de Slagvelden, van start tot 

aankomst.  

Bij elke start zal de fiets en het loodje gecontroleerd worden. 

Indien om een of andere reden het loodje wordt verbroken, wordt de organisatie onmiddellijk op de hoogte 

gebracht.  (België:  0468/00 17 97 buitenland: 0032 468 001 797). 

 

Er zal aan iedere deelnemer een frameplaatje worden bezorgd dat aan de fiets wordt bevestigd gedurende de hele 

Omloop.  

Bij een defect aan de fiets moet de deelnemer zelf instaan voor de reparatie. De fiets mag nooit verwisseld worden 

door een andere fiets. Bij vaststelling daarvan wordt de deelnemer uitgesloten. 

De fietsen moeten voor- en achteraan van een degelijke verlichting voorzien zijn, die zichtbaar is op 100 meter 

vooraan en 150 meter achteraan. De verlichting moet stevig en permanent op de fiets vastzitten, zelfs gedurende de 

dag, en steeds functiebereid zijn. Een achterlicht in de vorm van een knipperdiode is niet toegestaan.  De verlichting 

moet worden aangezet bij het vallen van de avond tot het aanbreken van de dag of wanneer de zichtbaarheid 

onvoldoende is. Dit geldt zowel als men alleen of in groep rijdt. Indien de deelnemer wordt tegengehouden voor een 

probleem met de verlichting ( geen of onvoldoende verlichting) zal hij slechts mogen verder rijden na reparatie, 

behalve als hij noodverlichting heeft die zijn veiligheid verder garandeert. 

 

Artikel 7: inschrijving 

De inschrijvingen worden geopend op 11 november 2018 om 11 uur. 

De inschrijving gebeurt op individuele basis via de procedure  vermeld op internet  http://www.wielerroem.com.  

Op wekelijkse basis zullen inschrijvingen worden uitgeloot uit de aanvragen. Niet geselecteerde 

aanvragen blijven op de lijst staan. Na selectie wordt de aanvrager onmiddellijk op de hoogte 

gebracht. De gelukkige heeft een week om de overschrijving te doen. Hierna wordt de definitieve 

inschrijving per e-mail bevestigd. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 187 euro en wordt gestort binnen de 14 dagen, na melding van de organisatie dat 

men geregistreerd  is, op rekening  BE13 7512 0725 9839 Orde van de Smoutpot Oosteeklo met vermelding van 

http://www.wielerroem.com/
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Omloop van de Slagvelden - naam en e-mailadres. 

Men is pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld op de vermelde rekening staat. 

In het inschrijvingsgeld is één gepersonaliseerd uniek koerstruitje begrepen. Dit kan rechtstreeks door de deelnemer 

besteld worden bij: BIORACER ( zie rubriek news)  

De deelnemer kan zelf, indien gewenst meerdere gepersonaliseerde koerstruitjes bestellen op zijn kosten. 

Een gedeelte van het inschrijvingsgeld zal, na de eindafrekening en bij een positief saldo, naar een goed doel gaan. 

 

Na inschrijving en storting van het inschrijvingsgeld dienen onderstaande documenten ten laatste  

vóór 15 juli 2019 aan de organisatie te worden overgemaakt: 

 

 Een medisch attest van minder dan 3 maanden oud; 

 Bewijs van storting van het inschrijvingsgeld; 

 Een geldig verzekeringsbewijs ( kopie)  van een aansprakelijkheidsverzekering; 

 Een recente pasfoto op formaat 3,5 x 2,5cm; 

 Een foto en beschrijving van de fiets waarmee de Omloop wordt gereden. 

Zodra de inschrijving volledig is en alle documenten door de organisatie zijn goedgekeurd zal de deelnemer op de 

hoogte worden gebracht dat hij/zij mag starten.  

Artikel 8: annulering 

De organisatoren behouden zich het recht voor de Omloop van de Slagvelden te annuleren wanneer die annulatie 

het gevolg is van een vreemde oorzaak die hen niet kan worden toegerekend, zoals overmacht. In dat geval worden 

de deelnemers zo snel als mogelijk verwittigd  en het inschrijvingsgeld min de organisatorische kosten wordt 

teruggestort. 

Deelnemers kunnen hun inschrijving annuleren tot en met 8 augustus 2019.  

Is er een vervanger dan wordt het inschrijvingsgeld min de organisatorische kosten teruggestort. 

Is er geen vervanger dan wordt het inschrijvingsgeld min de organisatorische kosten gestort aan het goede doel dat 

door de organisatoren werd gekozen. 

Artikel 9: kledij 

Iedere deelnemer moet zelf voorzien in wat hij nodig heeft voor het rijden van de Omloop van de Slagvelden. 

Het dragen van reflecterende overgooier , gordel of andere reflecterende kledij is VERPLICHT van zodra de 

fietsverlichting noodzakelijk is. Bij elke  start is er controle van de fiets en de reflecterende kledij. 

Indien de reflecterende kledij bedekt wordt door een rugzak of iets anders,  dan dienen de deelnemers extra 

reflecterend materieel te voorzien om  hun zichtbaarheid te bevorderen. Kledij in lichte kleuren is een aanrader. 

Het dragen van een degelijke valhelm gedurende het fietsen wordt sterk aanbevolen. 

Zorg dat je gezien wordt! 
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Artikel 10: parcours en controle 

Het parcours wordt op track en in papieren versie ter beschikking gesteld. 

De deelnemers moeten verplicht het uitgestippelde parcours volgen. 

De  controlepunten worden vermeld op het parcours.  Geheime controles zijn mogelijk. 

Op elk controlepunt wordt het controleblad door de deelnemer ondertekend en de controlekaart door de 

organisatie afgestempeld. 

De deelnemers en zijn/haar volgers dienen ten allen tijde correct te blijven tegenover de controleurs. 

Artikel 11: slaapgelegenheid - ontbijt -avondmaal 

Iedere deelnemer zorgt zelf voor slaapgelegenheid, ontbijt en avondmaal. 

VERZEKERING 

Artikel 12: verantwoording en verzekering 

De deelnemers moeten zich, onder alle omstandigheden, aan de verkeersregels houden. 

Het gebruik van een draagbare telefoon is verboden tijden het rijden evenals het dragen van oortelefoontjes 

(conform Franse wetgeving). 

Het is uitdrukkelijk voorzien dat iedere deelnemer aan de Omloop van de Slagvelden op eigen risico deelneemt en 

dat hij als dusdanig slechts gedekt zal zijn indien hij een individuele verzekering afgesloten heeft. Een contract " 

Burgerlijke aansprakelijkheid- verdediging en rechtsbijstand" is afgesloten door de organisatoren voor alle 

lichamelijke  en stoffelijke schade door een deelnemer veroorzaakt aan derden gedurende de duur van de Omloop 

van de Slagvelden. 

Dit contract dekt niet de schade veroorzaakt aan het rijwiel of de uitrusting van de deelnemer in geval van val of 

diefstal. Om deze te dekken dient de deelnemer een persoonlijke verzekering af te sluiten. 

In ieder geval dient de deelnemer zelf in te staan voor de bewaking van zijn goederen of persoonlijke voorwerpen. 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade in geval van verlies of diefstal. 

 

STARTMODALITEITEN 

Artikel 13: controlekaart en parcours 

Iedere deelnemer ontvangt bij de start van de Omloop van de Slagvelden een controlekaart met de nodige 

informatie. Voor de start van elke etappe zal hij een papieren versie van het parcours ontvangen.  

De controlekaart moet de deelnemer steeds bij zich dragen. Hij moet zelf persoonlijk zijn controlekaart tonen bij de 

start, elke controle en bij aankomst. 

Het verlies van de controlekaart kan  tot uitsluiting van de Omloop van de Slagvelden leiden. 
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Artikel 14: startmodaliteiten   

19 augustus 2019 

  

Twee uur voor de start wordt de inschrijving geopend op de locatie: Parochiezaal, Koning Albertstraat 3, Oosteeklo. 

De deelnemer dient zich aan te melden aan de stand "inschrijvingen" 

Daar wordt: 

 zijn identiteitskaart en inschrijvingsbewijs voorgelegd; 

 de fiets gecontroleerd; 

 de fietsverlichting en reflecterende kledij gecontroleerd; 

 de fiets verlood; 

 elke deelnemer in bezit gesteld van zijn controlekaart en frameplaatje; 

 elke deelnemer ontvangt een wit lintje die hij aan de fiets of aan de pols bevestigd; 

 elke deelnemer heeft zijn gepersonaliseerd koerstruitje aan bij de start. 

Daarna wordt het deelnameblad getekend. 

De bagage die de deelnemer wenst mee te geven met het vervoer, voorzien door de organisatoren, wordt tijdig aan  

de stand "bagage" afgeleverd. 

Elke deelnemer begeeft zich minimum  10' voor het startuur,  naar de startplaats Oosteeklo-Dorp  92 ter hoogte van 

Wauters Dienstengroep 

De start wordt gegeven om 06 uur stipt. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de start in verschillende groepen gebeuren of 

kunnen om veiligheidsredenen  auto's en officiële motoren het peloton voorafgaan  zolang de organisatie het nodig 

acht. Het is op straf van uitsluiting verboden hen in te halen. 

 

Andere dagen 

Elke deelnemer moet zich vóór de start tijdig aanmelden bij de stand "inschrijvingen". 

De plaats en het startuur van elke etappe wordt vermeld op de website en op de papieren versie van de voorgaande 

etappe. 

De stand " inschrijvingen" wordt  1 uur vóór de start geopend. 

Aan de stand "inschrijvingen"  wordt: 

 de fiets gecontroleerd;  

 de fietsverlichting en reflecterende kledij gecontroleerd; 

 de controlekaart en frameplaatje gecontroleerd. 
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Daarna wordt het deelnameblad getekend. 

De bagage die de deelnemer wenst mee te geven met het vervoer, voorzien door de organisatoren, wordt tijdig aan  

de stand "bagage" afgeleverd. 

Elke deelnemer begeeft zich minimum  10' voor het startuur naar de startplaats. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de start in verschillende groepen gebeuren of 

kunnen om veiligheidsredenen  auto's en officiële motoren het peloton voorafgaan  zolang de organisatie het nodig 

acht. Het is op straf van uitsluiting verboden hen in te halen. 

 

ONDERWEG 

Artikel 15: openings- en sluitingstijden van de controleposten 

Deze worden aangegeven bij de start van elke etappe en dienen uitdrukkelijk te worden gerespecteerd. 

Iedere deelnemer moet VERPLICHT tijdens de periode tussen openings- en sluitingstijd voorbijkomen. 

Indien de tijdslimiet niet kan gehaald worden dient men de organisatie te verwittigen via het noodnummer.  (België:  

0468/00 17 97 buitenland: 0032 468 001 797). 

Artikel 16: aankomst, opgave, buiten tijd. 

Op de laatste rit, 30 augustus 2019, met aankomst in Oosteeklo, vragen wij aan alle deelnemers om hun 

gepersonaliseerd koerstruitje aan te trekken. 

Iedere deelnemer die opgeeft of duidelijk te laat een controle of een aankomstplaats bereikt, wordt geschrapt in de 

officiële uitslag. Elke opgave moet worden gemeld aan de organisatie (België:  0468/00 17 97 buitenland: 0032 468 

001 797). 

Wie opgeeft of buiten tijd aankomt op een controleplaats moet zijn controlekaart, frameplaatje, loodje van de fiets 

en tracker (indien beschikbaar) aan de organisatie afgeven ten laatste op 30 augustus 2019. De organisatie zal de 

deelnemer een ondertekend bewijs van afgifte geven na  het overhandigen van bovenstaande zaken. Indien een 

tracker ter beschikking zal gesteld worden (TBC), en deze niet aan de organisatie wordt terug bezorgd op 

30/08/2019, zal de contractuele kostprijs van 150€ aangerekend worden aan de deelnemer! 

De deelnemer die opgeeft zorgt er voor dat hij met eigen middelen terug thuis geraakt. 

Artikel 17: volg- en assistentiewagens 

Volgende assistentiewagens zijn voorzien:  

 bij ongeval wordt de organisatie onmiddellijk  verwittigd via  (België:  0468/00 17 97; buitenland: 0032 468 

001 797). Iemand van de organisatie komt zo snel mogelijk ter plaatse; 

 bagagetransport ( zie art.20). 
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Volgwagens van deelnemers: 

 zie afzonderlijk reglement volgwagens. 

Artikel 18: bevoorrading 

Tijdens de etappe is door de organisatie bij ritten van meer dan 200 km één bevoorrading voorzien, deze is  vermeld 

op het parcours. 

Artikel 19: Trackingsysteem - in onderzoek 

Artikel 20: bagagetransport 

 

Het dagelijks vervoer van persoonlijk materieel van start naar aankomstplaats door de organisatie is voorzien. 

Het persoonlijk materieel wordt gelabeld door de organisatie wanneer de bagage de eerste maal  wordt afgegeven 

bij de start. Zij  kan terug afgehaald worden bij aankomst. Een sporttas of rugzak met een max. gewicht van 15 kg 

lijkt ons ideaal en dat gewicht mag niet overschreden worden. 

Indien de deelnemer zijn bagage wil laten afhalen door iemand anders dan moet die persoon in het bezit zijn van de 

controlekaart van de deelnemer. 

 

Er mag slechts één bagage per deelnemer worden meegegeven. 

De deelnemers dienen er rekening mee te houden dat ze zelf moeten instaan voor het  transport van hun bagage 

van de aankomstplaats naar hun slaapplaats en van hun slaapplaats naar de startplaats. Tip: voorzie een kleine 

rugzak in de sporttas voor het dagelijks transport van de nodige bagage van en naar hotel zodat de grote sporttas in 

de Ctte kan blijven. 

BEELDMATERAAL 

Artikel 21: gebruik van beeldmateriaal 

De deelnemer geeft de toestemming aan de organisatie en aan hun rechthebbende, hun partners en media om 

stilstaande en bewegende beelden waarop zij kunnen voorkomen tijdens de deelname aan de Omloop van de 

Slagvelden wereldwijd te gebruiken op alle dragers, waaronder promotie- en reclamemateriaal gedurende de 

langste wettelijke voorziene termijn. 

Artikel 22: Privacy Policy en Cookie Policy- in opbouw 


