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Deelnemersbrochure 

 

SAMEN 12 UREN FIETSEN T.V.V. RA LIGA VZW 
 

Top event op het Circuit van Zolder op zaterdag 18 juni 2022. 
Wie inschrijft voor 18 april ontvangt een mooi Bioracer fietsshirt met de oRAnje 
knoop.  
Inschrijven kan door een gift te doen van minimum te doen 50€, deze gift geeft 
recht op een fiscaal attest.  
 
Fiets mee in deze recreatieve, 12 uur durende aflossingsproef. 
Je kan solo, per twee of in teams van 4 of  6 renners deelnemen. 
Het team met de meest afgelegde ronden is de winnaar.  

Info en inschrijven www.raliga.be - info@raliga.be  

We hopen op een spectaculair oRAnje fietsgebeuren dat alle aandacht trekt. 

 

Wie zijn wij 

De RA Liga vzw is een vereniging opgericht door en voor reumatoïde artritis-
patiënten met als doel informatie, kennis en ervaring te delen.  Daarnaast zetten 
we ons in om de belangen van de RA patiënt te verdedigen.   
Meer dan 100.000 Belgen lijden aan deze onderbelichte ziekte met meestal 
onzichtbare, maar ingrijpende symptomen.  
Een simpele knoop vastmaken…. Voor mensen met reumatoïde artritis (RA) kan dit 
een hele opgave zijn.  De oRAnje knoop is een krachtig symbool om RA onder de 
aandacht te brengen zodat we kunnen inzetten op een vroegtijdige diagnose. 
 

 
Leven met RA is bewegen met RA. 
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Programma 

 
• De wedstrijden worden verreden op zaterdag van 10u00 tot 22u00. 

• De ploegverantwoordelijke kan de documenten afhalen op zaterdagmorgen 

van 7u30 tot 8u30. 

• Vanaf 8u00 tot 9u30 is het circuit toegankelijk om te trainen. 

• Zaterdagmorgen om 8u30 is er een verplichte briefing (met controle) voor 

alle ploegleiders. 

• Na de briefing halen de teamleiders de transponders af op het secretariaat. 

Ze steken daarvoor 50€ in een open enveloppe. Dit geld dient als waarborg 

voor de transponder en wordt na de wedstrijd direct teruggegeven bij afgifte 

van de transponderbus. 

• Om 9u50 starten we allemaal tegelijk achter de safety-car om dan om 10u00 

te starten met een vliegende start. 

• Je kan rijden in 6 verschillende categorieën: solo, solo women, duo, quatro, 

sextet, women only. 

• Afvlaggen doen we zaterdagavond om 22u00. 

• Podium vindt plaats onmiddellijk na het afvlaggen van de wedstrijd. 

 

 

 
Volledige reglement: 12Hours of Cycling - Reglementen (esseccyclingseries.be) 
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Deelnameprijs  

Iedere deelnemer engageert zich om een gift van minimum  50€/persoon te 

storten met vermelding van "naam,  gift 12 uur fietsen".  Hij/zij ontvangt dan een 

fiscaal attest in 2023. 

Dankzij het fiscaal attest geniet je van 45% belastingvermindering. 

Hiervoor dien je " individueel" te betalen met vermelding van "gift 12 uur fietsen" 

via onze website of met overschrijving:  

rekeningnummer IBAN: BE98 7340 22512493 – BIC: KREDBEBB. 

Wie gebruik wenst te maken van de catering die door de organisator van het circuit 

wordt aangeboden, betaalt hiervoor 50€ extra.  

Storten kan op  rekeningnummer IBAN: BE98 7340 2251 2493 – BIC: KREDBEBB 

met vermelding van ‘naam’ en ‘catering 12 uur fietsen’. 

RA Liga regelt de inschrijving en betaling bij Essec Cycling. 

Hieronder de link  voor meer info m.b.t. de prijzen per Essec Cycling Series. 

12Hours of Cycling (esseccyclingseries.be)  

 

Inschrijvingen via onderstaande link. 

https://www.raliga.be/content/samen-12-uur-fietsen-tv-ra-liga-vzw 

 
Dankzij onze sponsors kunnen we de deelnemers een fietsshirt van Bioracer 
aanbieden. 

 

Enkel degenen die inschrijven voor 18 april komen in aanmerking voor het 
fietsshirt! 

Iedere deelnemer geeft zijn/haar maat door bij inschrijving.  De bestelling wordt 
pas gedaan na storting van  het inschrijvingsgeld.  

De shirts worden  's morgens op de dag van het event ter plaatse uitgedeeld aan de 
ploegleiders.  

Liefst inschrijven per ploeg. 

 

 

http://www.raliga.be/
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https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.raliga.be%2Fcontent%2Fsamen-12-uur-fietsen-tv-ra-liga-vzw&data=04%7C01%7Cjeannine%40raliga.be%7C943a782a0e8e4fda4b0d08d9cee15fe1%7C67d2659d43ce4c6cb76abff8b1b329a4%7C0%7C0%7C637768289627760971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Rt9R7MOggF9l1fv9QW8SAyui5rTJf9PpW98H%2Be%2BHy8I%3D&reserved=0
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Fietsshirt bestellen 

 

 

Onze welgemeende dank aan al onze andere sponsors om dit event mee met ons 
mogelijk te maken. 
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