
Regels van de ontsnapping van Henegouwen 2022 

 

Artikel 1. Elke loper die zich aansluit bij de Echappée du Hainaut verbindt zich ertoe dit reglement na 

te leven. 

 

Artikel 2. De ruiter dient op het moment van lidmaatschap de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. 

Voor de loper die 18 wordt in het jaar van zijn aansluiting, moet de ouderlijke toestemming worden 

gegeven aan de Organisation de l'Echappée du Hainaut. 

 

Artikel 3. Het Echappée du Hainaut is een feitelijke vereniging. De organisator behoudt zich het recht 

voor om lopers te weigeren of toe te laten. 

 

Artikel 4. De jaarlijkse licentievergoeding (€ 75/jaar) moet gestort worden op rekening Echappée du 

Hainaut BE91 3631 7329 4176. De licentie dekt een heel seizoen van 01 januari tot 31 december van 

het jaar + 35 € voor de jaarlijkse huur van een Prochip Flex type transponder van Mylaps. 

 

Artikel 5. Lidmaatschap geschiedt vóór 30 juni van elk jaar. 

 

Artikel 6. De licentievergoedingen zijn inclusief de toewijzing van het startnummer, de licentiekaart, 

raceverzekering en training. 

 

Artikel 7. De loper heeft het recht om een licentie te nemen in een andere federatie onverminderd 

de E.D.H. De loper heeft het recht om te rennen waar en hoe hij wil. Rijders met hun Prochip EX 

transponder in een andere federatie kunnen deze gebruiken tijdens wedstrijden op EdH. 

 

Artikel 8. De startnummers blijven eigendom van de Vereniging en dekken het volledige kalenderjaar. 

De nummers worden toegewezen in volgorde van aansluiting. 

 

Artikel 9. De transponder kan gehuurd worden bij EdH of via Mylaps met inachtneming van het 

gebruikte model (https://www.mylaps.com/prochip-system/prochip-flex/ 

  

Artikel 10. Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om een eendagslicentie te verkrijgen, lopers met 

een eendagslicentie hebben geen recht op het algemeen klassement, challenge en eventuele 

respectievelijke kampioenschappen. 

 



Artikel 11. Op het moment van zijn aansluiting moet de renner een betalingsbewijs, een medisch 

attest van geschiktheid voor de beoefening van de wielersport (validatiedatum max. 2 maanden) en 

voor minderjarigen, een ouderlijke toestemming die elke verantwoordelijkheid van de 'vereniging' 

afwijst, overleggen. . 

 

Artikel 12. De loper moet de wegcode kennen en respecteren, 

(bijvoorbeeld: rechts aanhouden). De loper moet ook de veiligheidsinstructies van de organisatie 

nauwgezet respecteren. 

 

Artikel 13. De loper kan op geen enkele manier de vereniging "L'Echappée du Hainaut" aansprakelijk 

stellen. 

 

Artikel 14. De loper stemt ermee in om fair play te tonen en de lopers die opwarmen worden 

verzocht de deelnemers van de vorige race te respecteren. 

 

Artikel 15. Na hun inschrijving en tijdens een wedstrijd mag geen enkele loper zich in de neutrale 

zone bevinden of blijven die bepaald is tussen de groene vlag (150m voor de lijn) en de rode vlag 

(150m na de lijn). 

 

Artikel 16. Opgelet Voor de veiligheid van iedereen moeten de renners bij het passeren van de 

openingswagen verplicht opzij gaan. 

  

Artikel 17. Na constatering door een van de leden van de EdH of door een seingever, zal van elke 

loper die de artikelen 15 en 16 van dit reglement niet naleeft, zijn wedstrijdpunten worden 

genegeerd. 

 

Artikel 18. Voor de subcategorieën worden gekleurde zelfklevende stickers op de slabbetjes 

aangebracht. Categorieën: 

 Een Elite  van 18 t/m 26 jaar. Een Masters  van 27 t/m 38 jaar 

 B van 39 tot 47 jaar. 

C van 48 tot 55 jaar. 

 D  van 56 jaar tot 59 jaar 

D +  van 60 tot 64 D +  van 65 tot 69 D +  boven 70 

 

 



Artikel 19. De gelicentieerde loper die wenst deel te nemen aan een wedstrijd op de Echappée du 

Hainaut, moet het inschrijvingsformulier ondertekenen aan de administratieve tafel en € 7 

(jaarlicentie) betalen voor de start. 

Voor daglicenties moeten lopers het inschrijfformulier ondertekenen aan de administratieve tafel en 

€ 20 betalen, en hun identiteitskaart achterlaten als borg voor het slabbetje en de transponder. 

 

Artikel 20. Bij plaatsing en wisseling van categorie geldt het geboortejaar als referentie. 

 

Artikel 21. Vertrektijden: D+ en D en C  13:00 B en A  15:00 

 

Artikel 22. Inschrijvingen worden gedaan 1 uur en 15 minuten voor aanvang van elke categorie, niet 

eerder. Inschrijvingen voor de wedstrijd worden aanvaard tot 15 minuten voor de start van de 

categorie van de renners. 

 

Artikel 23. Maximale afstanden (behalve kampioenschap): 

D en D +  Max 50 km 

C  Max 60 km 

B  max 75 Km 

A  Max 85 km 

Artikel 24. Voor de kampioenschappen is het aantal overwinningen onbeperkt. 

Voor kampioenschappen moet de rijder vóór de dag van het kampioenschap aan 40% van de races 

hebben deelgenomen. Het aantal vliegdagen wordt door EdH bepaald. 

  

Artikel 25. Omvang van de kampioenschappen • Wereldkampioen • EdH-kampioen • Kampioen van 

België, Frankrijk en Italië • Kampioen van Wallonië en Vlaanderen • Kampioen van Henegouwen • 

Kampioen Namen, Luik en Waals-Brabant 

 

Artikel 26. Lopers van 16 en 17 jaar kunnen 


