Esso Best of Belgium Cycle Tour 2019
Om iedereen de kans te geven om prijzen te winnen, werd het reglement omgegooid. Zo zal er nog
steeds een algemeen klassement opgemaakt worden, maar is dit niet meer van belang om prijzen te
winnen. Het is wel nog steeds leuk om zo bijvoorbeeld je plaats te kunnen vergelijken met je
fietsmakkers!
Wil je winnen? Jij bepaalt hoe! Er is slechts één voorwaarde: verzamel 50 punten tegen het einde van
het recreatieve fietsseizoen. Wil je graag fietsen in de buurt, of ga je liever andere streken ontdekken?
Het kan allemaal!
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 Esso Best of Belgium
Cycle Tour verwelkomt graag alle recreatieve fietsers. Daarnaast wordt er een heuse clubcompetitie
georganiseerd voor recreatieve clubs en voor jeugdclubs. Leden van Cycling Vlaanderen die lid zijn van
een club kunnen immers ook punten verdienen voor hun club. Het puntensysteem zorgt er hier voor dat
zowel grote als kleine clubs evenveel kans maken op mooie prijzen.
Wat is nieuw in 2019?
Nieuwe onderverdelingen:
De 4 individuele klassementen mannen +18, mannen -18, vrouwen +18 en vrouwen -18 jaar gaan we
niet meer opmaken. Alle leden van Cycling Vlaanderen die punten verzamelen worden in 1 algemeen
klassement weergegeven. Je zal wel de mogelijkheid krijgen om te filteren op provincie. In het nieuwe
seizoen maken we dus klassementen op voor leden en clubs per provincie. Er worden dan ook
evenwaardige prijzen voorzien voor alle deelnemers uit de verschillende provincies.
Je positie in het klassement wordt minder belangrijk
In 2019 verloten we de prijzen onder de leden die een bepaalde drempel aan punten behalen. De eerste
plaatsen in het klassement zijn uiteraard nog altijd fun om te behalen. Het is echter geen garantie meer
op het winnen van een prijs. Lees er verder meer over.
Kalender Cycling Vlaanderen
In onze online kalender vind je voor elke tocht het aantal punten dat deelname oplevert voor het Esso
Belgium Cycle Tour-klassement. De toertochten worden onderverdeeld in drie types, met volgende
puntenverdeling:
Je verdient 1 punt bij deelname aan een 'Standaard tocht'. Je verdient 3 punten bij deelname aan een
'Classics tocht'. Je verdient 5 punten bij deelname aan de 'Cycling Vlaanderen Classics' en op de zaterdag
en zondag van de 'Belgian Cycling Happening'
Reglement Esso Best of Belgium Cycle Tour:
De Esso Best of Belgium Cycle Tour is een competitie voor recreatieve fietsers en clubs die aangesloten
zijn bij Cycling Vlaanderen. Het doel van de competitie is om zo veel mogelijk punten te verzamelen
door fietstochten te rijden die geregistreerd zijn in de Cycling Vlaanderen-zomerkalender die loopt van
23/02/2019 t.e.m. 29/09/2019 en die voornamelijk georganiseerd worden in Vlaanderen. Daarnaast kun
je ook op een aantal organisaties punten verzamelen in Wallonië.

Het verzamelen van punten gebeurt volledig automatisch door het scannen van je Cycling Vlaanderenlidkaart bij de start van een toertocht. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de registratie tijdens
een toertocht via het scannen van de lidkaart.
De toertochten worden onderverdeeld in drie types, met volgende puntenverdeling:
 Je verdient 1 punt bij deelname aan een 'Standaard tocht'.
 Je verdient 3 punten bij deelname aan een 'Classics tocht'.
 Je verdient 5 punten bij deelname aan de 'Cycling Vlaanderen Classics' en bij deelname aan de
ritten op zaterdag en zondag van de 'Belgian Cycling Happening'.
In onze online kalender kan je voor elke tocht het aantal te behalen punten terugvinden.
Er worden 5 individuele klassementen (1 per provincie), 5 clubklassementen (1 per provincie) en 5
jeugdclubklassementen (1 per provincie) opgemaakt.
Prijzen verbonden aan de individuele klassementen:
Om een prijs te kunnen winnen dien je meer dan 50 punten te verzamelen.
Wie 50 punten of meer verzamelde op het einde van het seizoen, komt in de pot te zitten waaruit
prijzen getrokken worden.
Elke keer je 20 punten extra verzamelt, vergroot je je kans op het winnen van een prijs. Jouw naam
komt dan nog eens extra in de pot te zitten. Een extra winstkans dus per 20 punten meer verdiend.
In elke provincie worden de onderstaande prijzen voor individuele fietsers getrokken. Dan hebben we
telkens 5 winnaars per provincie. Uit die 5 personen verloten we de onderstaande hoofdprijzen:
1. Canyon fiets
2. Fietscomputer
3. Helm
4. Kledijpakket
5. Voucher t.w.v. 150 euro
Prijzen verbonden aan de clubklassementen:
In 2019 behouden we het klassement van de recreatieve clubs aangesloten bij Cycling Vlaanderen en
maken we ook opnieuw een klassement op voor jeugdclubs. Ook bij deze 2 soorten klassementen kan je
filteren op provincie.
RECREATIEVE WIELERCLUBS
Om in aanmerking te komen om in de prijzen te vallen, dien je als club de drempel van 500 punten te
behalen. Extra winstkansen kan je hier niet behalen. Per provincie verloten we 1 winnaar. Onder de 5
winnaars verloten we de hoofdprijzen.
1. Kortweg fietsvakantie Spanje voor 5 personen
2. Kortweg fietsvakantie Spanje voor 5 personen
3. Voucher t.w.v. 750 euro
4. Voucher t.w.v. 600 euro
5. Voucher t.w.v. 500 euro
JEUGDCLUBS

Meisjes en jongens jonger dan 18 jaar en aangesloten bij een club van Cycling Vlaanderen kunnen
meedoen aan dit klassement. Zowel recreatieve clubs als clubs met jeugdrenners kunnen meedingen
naar de hoofdprijzen.
Om in aanmerking te komen om in de prijzen te vallen, dien je als jeugdclub de drempel van 100 punten
te behalen. Extra winstkansen kan je hier niet behalen. Per provincie verloten we 1 winnaar. Onder de 5
winnaars verloten we de hoofdprijzen.
1. Voucher t.w.v. 1.000 euro
2. Voucher t.w.v. 750 euro
3. Voucher t.w.v. 600 euro
4. Voucher t.w.v. 500 euro
5. Voucher t.w.v. 400 euro

