Overzicht laureaatschappen 2018
PROVINCIAAL LAUREAAT
● reglement is in opmaak.

PROVINCIAAL KIDSLAUREAAT
● reglement is in opmaak
LM CLASSIC LAUREAAT
In 2018 wordt opnieuw het regelmatigheidscriterium LM-Classics
georganiseerd. LM-Classics bestaat uit een negental
fietsorganisaties om naar uit te kijken. Jaarlijks verwelkomen deze
negen organisaties tienduizenden wielertoeristen en mountainbikers.
Iedere organisatie staat garant voor kwalitatieve tocht doormiddel
van goed bepijlde omlopen, kwalitatieve bevoorradingen, lage
deelnameprijs en een goede ambiance.
De samenwerking van de Liberale Mutualiteit met Belgian Cycling en Cycling Vlaanderen,
gesteund door een groot aantal commerciële partners en met de inzet van acht
plaatselijke organisatoren, is klaar voor haar achtste editie.
In West-Vlaanderen maken er een tweetal organisaties deel uit van LM-Classics en tellen
bovendien mee voor het behalen van het Provinciaal Laureaatschap:
●
●

Jurgen Vandewalle Classic 4 & 5 augustus
West-Vlaanderens Mooiste 23 tot 26 augustus

www.wtcblijfjong-ichtegem.be
www.westvlaanderensmooiste.be

Meer info over LM Classics ( kalender, reglement, data, prijzenpot, …):
●

http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=5&subid=109&sid=114

ESSO BEST OF BELGIUM CYCLE TOUR 2018
De Esso Best of Belgium Cycle Tour is een fietsinitiatief van Cycling
Vlaanderen en Belgian Cycling, ondersteund door Esso. Het doel is zoveel
mogelijk punten te verzamelen door deel te nemen aan de fietstochten die
opgenomen zijn in de zomerkalender van Cycling Vlaanderen. De
deelnemers en/clubs met de meeste punten in de verschillende
klassementen winnen prachtige prijzen.
De Esso Best of Belgium Cycle Tour verwelkomt graag alle recreatieve
fietsers maar wil vrouwen en jongeren in het bijzonder extra stimuleren
om deel te nemen. We hebben voor hen dan ook afzonderlijke
klassementen voorzien, met eveneens een afzonderlijke prijzenpot!
Daarnaast wordt er een heuse clubcompetitie georganiseerd. Leden van Cycling
Vlaanderen die lid zijn van een club kunnen immers ook punten verdienen voor die club.
Het puntensysteem zorgt er hier voor dat zowel grote als kleine clubs evenveel kans
maken op mooie prijzen.

Interesse om deel te nemen. Neem dan een kijkje op onderstaande link,
http://recreatie.dewielerbond.be/EssoBBCT, betreft reglement, klassement en prijzen

