
 
 

Reglement Veloozjartel 
 

 De zjartel wordt jaarlijks afgesloten op de laatste vrijdag van september, ook 
indien het jaarlijks etentje door omstandigheden niet op de laatste vrijdag van 
september zou doorgaan. Een nieuw zjartel seizoen zal elk jaar beginnen op de 
zaterdag volgende op de laatste vrijdag van de maand september. 

 Enkel door wielerclubs georganiseerde toertochten komen in aanmerking voor 
de punten van de zjartel. Andere tochten worden niet meegeteld zelfs als deze 
als activiteit op de site werden aangekondigd. Enkele voorbeelden van 
uitgesloten tochten zijn: Bloso routes, GPS-tracks en andere vrije ritten. 

 Volgende ritten tellen bij wijze van uitzondering mee : 
o controle van de Bloso-route Asse (met een maximum van 1 rit per maand) 
o WK MTB 
o WK Baan 
o Enkel het voltallige bestuur kan andere initiatieven dan bovenvermelde 

gevallen laten meetellen voor de zjartel; Dit zal dan vermeld worden bij de 
aankondiging van het bewuste evenement. 

 De Bloso-route kan gereden worden op eigen initiatief. Er moet wel altijd, naast 
de algemene voorwaarden, aan de volgende specifieke voorwaarden voldaan 
worden:  
o Er wordt achteraf een overzicht van de verdwenen pijltjes gestuurd naar 

Stijn Smekens en Jan Pletinckx. 
o Er kan slechts één rit per maand meetellen voor de zjartelpunten. Wanneer 

er in één maand meerdere keren de Bloso gereden wordt zal enkel de eerste 
rit van die maand meegeteld worden. 

 Elke tocht moet twee dagen op voorhand aangekondigd zijn op de site en 
gereden worden met minimum 2 FreindAs-leden. 

 De punten die in rekening worden gebracht zijn de afstanden die door de 
betreffende organisatie worden gebruikt in hun communicatie en die op de 
FreindAs-site verschenen vóór de rit, waarbij 1 km gelijk is aan 1 punt. Een 
controle van de Bloso-route geeft 31 punten, zowel voor Rood als Rood+Groen 

 Na iedere rit moet er op de site gepost worden wie aanwezig was en hoeveel 
punten er verdiend werden. Bij gebrek aan een post 14 dagen na de rit zullen 
de punten niet meer meegeteld worden. 

 Bij betwisting door een situatie die niet in dit reglement werd voorzien, of bij 
betwisting van de interpretatie van het reglement zal het Bestuur zich het recht 
voorbehouden om bij meerderheid beslissen hoe het reglement dient toegepast 
te worden. 



 
Vanaf seizoen 2009-2010 zullen de punten van de Combi-zjartel (MTB + Baan) 
gebruikt worden voor het berekenen van de korting van de volgende uitrusting. De 
korting zal ieder jaar als volgt berekend worden: 
 
0-100 ptn = 0 K 
101-300 ptn  = 1 K 
301-600 ptn = 2 K 
>600 ptn = 4 K 
 
De jaarlijks verdiende kortingcredits (K) worden opgeteld en verrekend bij de 
bestelling van de eerstvolgende uitrusting. De waarde van K zal bepaald worden door 
de totale “K-credits” van alle leden te delen door het totale kledingbudget verkregen 
door de sponsoring. 
 
Ter verduidelijking hieronder een indicatief voorbeeld: 
 

Bij bestelling
Punten Korting Punten Korting Totaal Korting

Lid 1 50 0 K 505 2 K 2 K 20 €
Lid 2 240 1 K 320 2 K 3 K 30 €
Lid 3 400 2 K 495 2 K 4 K 40 €
Lid 4 730 4 K 645 4 K 8 K 80 €
Lid 5 600 2 K 255 1 K 3 K 30 €
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