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Het zijn maar enkele vragen waarop we een antwoord pro-
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beren te geven tijdens je wieleropleiding.
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Jules Vandergunst

Ook op de website www.gezondgroeienindekoers.be ver-
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zamel ik nuttige informatie over gezond sporten. Neem zeker

Marc Van Hecke

eens een kijkje!
Voor de komende opleiding 2015 hebben we in samenwerking met enkele partners opnieuw een aantal nieuwigheden
voor jullie uitgewerkt. Zo hebben onze opleiders een pakket
ontvangen rond verkeersveiligheid. Ook reiken we jullie een
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folder aan, ‘Renner wordt atleet’, met tal van stabilisatieoefeningen die jullie net dat tikkeltje sterker, beter en sneller
maken.
Zoals je kan lezen, zitten ook wij niet stil en hoop ik jullie op
een of ander wielerevenement tegen te komen.
Tot binnenkort!

MET DE STEUN VAN

ANTWERPEN

Limburg
ZOLDER Miniemen
WAAR?

WEST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG

(1)
(2)
(3)

Circuit Zolder mtb
Circuit Zolder weg
Wielerbaan Peer

Zaterdag 3 januari:
Zaterdag 10 januari:
Zaterdag 17 januari:
Zaterdag 24 januari:
Zaterdag 31 januari:
Zaterdag 7 februari:
Zaterdag 14 februari:
Zaterdag 21 februari:
Zaterdag 28 februari:
Woensdag 4 maart:
Vrijdag 6 maart:
Woensdag 11 maart:
Vrijdag 13 maart:
Woensdag 18 maart:
Vrijdag 20 maart:
Woensdag 25 maart:
Vrijdag 27 maart:
Woensdag 1 april:
Vrijdag 3 april:
Woensdag 8 april:
Vrijdag 10 april:
Woensdag 15 april:
Vrijdag 17 april:
Zaterdag 18 april:
Zondag 19 april:
Woensdag 22 april:
Vrijdag 24 april:
Woensdag 29 april:
Vrijdag 1 mei:
Woensdag 6 mei:
Vrijdag 8 mei:
Woensdag 13 mei:
Vrijdag 15 mei:
Woensdag 20 mei:
Vrijdag 22 mei:
Woensdag 27 mei:
Vrijdag 29 mei:
Woensdag 3 juni:
Vrijdag 5 juni:
Woensdag 10 juni:
Vrijdag 12 juni:
Woensdag 17 juni:
Vrijdag 19 juni:
Woensdag 24 juni:
Vrijdag 26 juni:
Woensdag 1 juli:
Vrijdag 3 juli:
Woensdag 8 juli:
Vrijdag 10 juli:
Woensdag 15 juli:
Vrijdag 17 juli:
Woensdag 22 juli:
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Schaatsen Hasselt: 14u30
09u30 - 11u30 (1)
09u30 - 11u30 (1)
Zwemmen Molenheide: 10u
09u30 - 11u30 (1)
09u30 - 11u30 (1)
09u30 - 11u30 (1)
09u30 - 11u30 (1)
09u30 - 11u30 (1)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
3-daagse Breugelhoeve
3-daagse Breugelhoeve
3-daagse Breugelhoeve
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3) + PK Asp
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3) + PK Asp
18u00 - 20u00 (2)
Bokrijkdag
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)

Vrijdag 24 juli:
Woensdag 29 juli:
Vrijdag 31 juli:
Woensdag 5 augustus:
Vrijdag 7 augustus:
Woensdag 12 augustus:
Woensdag 19 augustus:
Vrijdag 21 augustus:
Woensdag 26 augustus:
Vrijdag 28 augustus:
Woensdag 2 september:
Vrijdag 4 september:
Woensdag 9 september:
Vrijdag 11 september:
Woensdag 16 september:
Vrijdag 18 september:
Woensdag 23 september:
Vrijdag 25 september:

18u00 - 20u00 (2)
Lommel
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
Actionpark
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)

INFO
Marc Wauters:

marc.wauters@circuit-zolder.be

ZOLDER BMX
WAAR?
(1)

Circuit Zolder

WANNEER?
2 maart 2015 tot en met 10 juli 2015
Maandag & vrijdag - niet-competitierijders
Groep 1 : 18u00 tot 19u00 (geboortejaar 2010-2008)
Groep 2 : 19u00 tot 20u00 (geboortejaar 2007-2004)
Groep 3 : 20u00 tot 21u00 (geboortejaar 2003- ...)
Dinsdag & donderdag - competitierijders
Groep 4 : 18u15 tot 19u25 (geboortejaar 2010-2008)
Groep 5 : 19u00 tot 20u15 (geboortejaar 2007-2004)
Groep 6 : 20u00 tot 21u15 (geboortejaar 2003-...)

INFO
Marc Wauters:

marc.wauters@circuit-zolder.be

ZOLDER Cyclocross & MTB: Asp. & Min.
WAAR?
(1)

Circuit Zolder

Woe. 30 september:
Woe. 7-14-21-28 oktober:
Woe. 4-18-25 november:
Woe. 2-9-16-23-30 december:

15u00 - 17u00
15u00 - 17u00
15u00 - 17u00
15u00 - 17u00

INFO
Marc Wauters:

marc.wauters@circuit-zolder.be

ANTWERPEN

ZOLDER Aspiranten
WAAR?
(1)
(2)
(3)

Circuit Zolder mtb
Circuit Zolder weg
Wielerbaan Peer
Woensdag 3 juni:
Vrijdag 5 juni:
Woensdag 10 juni:
Vrijdag 12 juni:
Woensdag 17 juni:
Vrijdag 19 juni:
Woensdag 24 juni:
Vrijdag 26 juni:
Woensdag 1 juli:
Vrijdag 3 juli:
Woensdag 8 juli:
Vrijdag 10 juli:
Woensdag 15 juli:
Vrijdag 17 juli:
Woensdag 22 juli:
Vrijdag 24 juli:
Woensdag 29 juli:
Vrijdag 31 juli:
Woensdag 5 augustus:
Vrijdag 7 augustus:
Woensdag 12 augustus:
Woensdag 19 augustus:
Vrijdag 21 augustus:
Woensdag 26 augustus:
Vrijdag 28 augustus:
Woensdag 2 september:
Vrijdag 4 september:
Woensdag 9 september:
Vrijdag 11 september:
Woensdag 16 september:
Vrijdag 18 september:
Woensdag 23 september:
Vrijdag 25 september:

18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3) pistefiets
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3) pistefiets
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3) pistefiets
18u00 - 20u00 (3) + PK Asp
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3) + PK Asp
18u00 - 20u00 (2)
Bokrijkdag
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
Lommel
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
Actionpark
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)

OOST-VLAANDEREN

INFO
Marc Wauters:

marc.wauters@circuit-zolder.be

WEST-VLAANDEREN
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VLAAMS-BRABANT

Schaatsen Hasselt: 14u30
09u30 - 11u30 (1)
09u30 - 11u30 (1)
Zwemmen Molenheide: 10u
09u30 - 11u30 (1)
09u30 - 11u30 (1)
09u30 - 11u30 (1)
09u30 - 11u30 (1)
09u30 - 11u30 (1)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
3-daagse Breugelhoeve
3-daagse Breugelhoeve
3-daagse Breugelhoeve
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3) pistefiets
18u00 - 20u00 (2)
18u00 - 20u00 (3) pistefiets

LIMBURG

Zaterdag 3 januari:
Zaterdag 10 januari:
Zaterdag 17 januari:
Zaterdag 24 januari:
Zaterdag 31 januari:
Zaterdag 7 februari:
Zaterdag 14 februari:
Zaterdag 21 februari:
Zaterdag 28 februari:
Woensdag 4 maart:
Vrijdag 6 maart:
Woensdag 11 maart:
Vrijdag 13 maart:
Woensdag 18 maart:
Vrijdag 20 maart:
Woensdag 25 maart:
Vrijdag 27 maart:
Woensdag 1 april:
Vrijdag 3 april:
Woensdag 8 april:
Vrijdag 10 april:
Woensdag 15 april:
Vrijdag 17 april:
Zaterdag 18 april:
Zondag 19 april:
Woensdag 22 april:
Vrijdag 24 april:
Woensdag 29 april:
Vrijdag 1 mei:
Woensdag 6 mei:
Vrijdag 8 mei:
Woensdag 13 mei:
Vrijdag 15 mei:
Woensdag 20 mei:
Vrijdag 22 mei:
Woensdag 27 mei:
Vrijdag 29 mei:

Jeugdreglementering 2015
De jeugdreglementering heeft tot doel het jeugdwielrennen te
promoten en een kwalitatief aanbod te garanderen in een medisch
verantwoorde context ter bescherming van onze jongeren. We
zijn uitgegaan van de gangbare internationale reglementen in de
diverse wielerdisciplines, zodat onze jeugdrenners hun sport kunnen
beoefenen volgens de internationale reglementering.
Om in Vlaanderen aan Wielrennen te doen, moet je tot en met de leeftijd van 14 jaar elk jaar opnieuw een opleiding volgen. De opleidingen bestaan erin om gedurende 24u allerlei behendigheden, tips en tricks aan te leren. Na het succesvol
afronden van deze opleiding krijg je van de verantwoordelijke opleider een stempel en handtekening in uw sportpas (een

BMX - micro’s 5-7 jaar / U8
De BMX-piloot moet effectief de leeftijd van 5 jaar bereikt

aantal wedstrijden/proeven waaraan zij mogen deelne-

hebben om de opleiding te mogen volgen en aan wed-

men.

strijden deel te nemen. De BMX-piloot mag slechts aan
wedstrijden deelnemen, na sportmedische keuring (zie

Het aantal proeven dat de micro’s op jaarbasis mogen

ook ‘medisch geschiktheidsattest’, p.38) én na succesvol

rijden is beperkt tot 25, maar wel met een maximum van

de opleiding volbracht te hebben.

1 per week, nooit twee dagen na elkaar en binnen de
periode waarin gefietst kan worden (van 1 maart tot 31

Tot 8 jaar dienen de rijders een micro-vergunning aan te

oktober, indoor: gans het jaar door). Bij BMX wordt de ver-

vragen. Vanaf 8 jaar is er één vergunning overkoepelend

snelling vrij gekozen en wordt het aantal deelnemers be-

voor alle wielerdisciplines.

paald door het aantal startplaatsen van het circuit én het
vaardigheidsniveau van de rijders.

Om kinderen de kans te geven op een gezonde manier te
groeien in de koers hebben we een maximum gezet op het
Categorie
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Leeftijd

Maximum

Maximum

verzet

deelnemers

BMX

5 jaar

aantal

Maximum

aantal

wedstrijden per week

Max. aantal wedstrijden per jaar
25

Afhankelijk van het
aantal startplaatsen en

6 jaar

vrij

het vaardigheidsniveau

1

25

van de deelnemers
7 jaar
* MTB
/ TRIAL

Micro’s
Jongens en meisjes

MICRO’S - BMX

sportpas ontvang je na je eerste vergunningsaanvraag) die je de mogelijkheid geeft om aan wedstrijden deel te nemen.

7 jaar

25
vrij

1

25

* MTB: In de discipline MTB U9 (7+8 jaar)

Het dragen van beschermende kledij is verplicht tijdens

OPLEIDING MICRO / U8

wedstrijden én trainingen. Dit omvat een trui met lange
mouwen en een lange broek, een gereglementeerde helm

Om in te stappen in de Micro opleiding dien je de leef-

(bij voorkeur een integraalhelm) en handschoenen.

tijd van 5 jaar bereikt te hebben.

Het circuit moet duidelijk afgebakend worden door een

De opleiding zelf bestaat uit 24u van minimaal 12 ses-

afsluiting zodat de toeschouwers geen gevaar vormen

sies voor de micro’s. Na het succesvol volgen van deze

voor de rijders. Bovendien moeten gevaarlijke obstakels

opleiding kan je deelnemen aan wedstrijden BMX. Het

(zoals paaltjes) afgeschermd worden.Er moeten tijdens

attest is 365 dagen geldig vanaf de datum van afstem-

wedstrijden en tijdens de trainingen voorafgaand aan een

peling en geeft je de mogelijkheid om binnen dat jaar

wedstrijd hulpverleners aanwezig zijn langs het parcours.

de opleiding te hernieuwen om zo steeds over een gel-

Zij beschikken in de directe nabijheid van het circuit over

dige sportpas te beschikken. De sportpas dien je op elke

een EHBO-post die voor iedereen duidelijk zichtbaar is.

wedstrijd samen met je vergunning voor te leggen of
zelf aan te vullen indien je in het buitenland gaat rijden.

WIST JE DAT...
... de provinciale kampioenschappen pas vanaf de
categorie aspiranten georganiseerd worden.
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CATEGORIE

35
35
45
50

vrij

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

/

15 min
15 min
20 min
20 min

35
35
45
50

5,22 m
5,22 m
5,57 m
5,57 m

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

vrij

10 min
12 min
15 min
17 min

/
(3)

5,22 m
5,22 m
5,57 m
5,57 m

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

10 min
12 min
15 min
17 min

35
35
35
35

5,22 m
5,22 m
5,57 m
5,57 m

4 km
6 km
10 km
15 km

TOEGESTANE (5)
AFSTAND (KM/MIN)

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

DEELNEMERS

LEEFTIJD MAX. VERZET (1) MAX. AANTAL

2

TOEGESTANE PROEVEN
PER WEEK (2)
(6)

indoor:
gans het jaar

van 1 maart tot 31
oktober

gans het jaar

1 oktober tot 1 maart

gans het jaar
(4)

van 1 mei tot 7 juni
en van 27 juni tot 27
september

WIELERPROEVEN

PERIODE

MINIEMEN

Veld: 1 oktober-1maart

Piste-MTB-Veld: gans het jaar

(*) MTB: in de discipline MTB U13 (11 + 12 jaar), U11 (9+10 jaar), U9 (7+8 jaar)

(6) Weg: 1 mei-7 juni / 27 juni-27 sept.

(5) De vermelde afstanden en tijden gelden als totaal van de competitieve onderdelen van de wielerproef.

(4) Wielerproeven op de piste dienen in de winterperiode (november-maart) op zaterdag georganiseerd te worden. Per uitzondering kunnen, na toelating van WBV, ook op
feestdagen wielerproeven op de piste georganiseerd worden.

(3) De commissaris bepaalt het maximale aantal deelnemers op basis van het soort wedstrijd.

(2) Elke week start op de maandag en eindigt op de daaropvolgende zondag (7 dagen). Miniemen mogen nooit twee dagen na elkaar een proef afleggen (uitgez. EK-rondes BMX).

(1) Dit is de maximale versnelling die toegelaten is. Het gebruik van kleinere versnellingen is echter toegelaten. Het maximale verzet, voorzien op de piste, is enkel geldig wanneer
er gereden wordt met pistefietsen. Wanneer er op de piste gereden wordt met wegfietsen, dan gelden de maximale verzetten die voorzien zijn op de weg.

Miniemen
Leerling-wielrenners
Jongens en meisjes

WEG

PISTE

VELD

*MTB

BMX
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Miniemen 8-11 jaar / U9-U10-U11-U12
MINIEMENOPLEIDING

De leeftijd wordt bepaald door het verschil van het jaartal te maken tussen het lopende jaar en het geboortejaar.
Categorie 8 jaar groepeert dus alle renners die in dat jaar

Om toegelaten te worden tot miniemenproeven dient

8 jaar worden.

de renner een vergunning en een sportpas te bezitten
en een opleidingsattest te behalen.

De renner gaat over naar een volgende leeftijdscategorie

Het opleidingsattest kan slechts bekomen worden na

op 1 januari. De cyclocrosser neemt op 1 september en

succesvol de opleiding te hebben volbracht. Deze oplei-

de pisterenner op 15 oktober de categorie in hun disci-

ding kan gevolgd worden via verschillende sessies en

pline over die hij/zij op 1 januari van het daaropvolgende

omvat in totaal minstens 24 uur. Er dienen minimaal

jaar zal bekomen.

twaalf sessies voorzien te worden van maximaal 2 uur
per sessie. Per dag kan aan maximum 2 opleidingsses-

Opmerkingen:

sies worden deelgenomen. Het opleidingsattest is voor

* Miniemen rijden geen wielerwedstrijden maar wielerproeven.

1 jaar geldig.

georganiseerd

De toelating om aan proeven deel te nemen, wordt via

worden volgens een lastenboek zoals door WBV is be-

een sticker in de sportpas aangeduid. Deze sticker ver-

paald.

meldt de naam en handtekening van de opleider en de

Wielerproeven

moeten

* De miniemen mogen maximum 25 wielerproeven

datum van ondertekening.

afleggen per jaar. Extra mogelijkheid voor 10 deelnames aan proeven op open wielerbanen!
* Miniemen mogen enkel deelnemen aan wielerproeven

De inhoud van het opleidingsprogramma wordt
samengesteld door de WBV/VWS.

als zij een opleidingsattest hebben. Het opleidings-

De wielercentra en opleidingsdata vind je per provincie

attest voor miniemen is 12 maanden geldig.

vooraan in deze uitgave.

* Het dragen van de helm is verplicht in alle wielerproeven die op Belgisch grondgebied worden betwist.
Het dragen van een harde veiligheidshelm is verplicht

* Miniemen die niet bij een club zijn aangesloten, hebben vrije keuze van kledij.

bij de proeven en trainingen van volgende disciplines:

* Enkel wielen met minimum 16 spaken en een velg-

weg, piste, MTB, veldrijden, trial en BMX. Voor BMX zijn

hoogte van max. 30 mm mogen gebruikt worden

bovendien een lange broek, trui met lange mouwen en

(inclusief remvlak) tijdens proeven voor miniemen

handschoenen verplicht als beschermende kledij.

in alle disciplines (MTB, VELD, PISTE, WEG, TIJDRIJ-

* Zonder toelating mag niet worden deelgenomen aan
wielerproeven in het buitenland.
* Tijdens de miniemenproeven is het aanreiken van bevoorrading niet toegestaan, tenzij anders beslist door
commissarissen ter plaatse (vb. MTB-wedstrijden met
technische/feed zone).

DEN).
* Exacte data wegseizoen miniemen:
vrijdag 1 mei tot en met 7 juni en zaterdag 27 juni tot
en met 27 september 2015.
* Exacte data veldritseizoen miniemen:
donderdag 1 oktober 2015 tot en met 1 maart 2016.

WIST JE DAT...
...als je in het buitenland gaat koersen je zelf verantwoordelijk bent voor het invullen van je sportpas .
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CATEGORIE

55
65
75

12 jaar
13 jaar
14 jaar
vrij

Afhankelijk van het
aantal startplaatsen en het vaardigheidsniveau van de
deelnemers

25 min
35 min
45 min

55
55
55

5,69 m
5,81 m
5,93 m

12 jaar
13 jaar
14 jaar

vrij

20 min
22 min
25 min

/
(4)

5,93 m
5,93 m
5,93 m

12 jaar
13 jaar
14 jaarr

12 jaar
13 jaar
14 jaar

20 min
22 min
25 min

40
50
60

5,69 m
5,81 m
5,93 m

20 km
25 km
35 km

TOEGESTANE
AFSTAND (KM/MIN)

12 jaar
13 jaar
14 jaar

LEEFTIJD MAX. VERZET (2) MAX. AANTAL
(1)
DEELNEMERS

2

TOEGESTANE PROEVEN
PER WEEK (3)
(6)

indoor:
gans het jaar

van 1 maart tot 31
oktober

gans het jaar

1 oktober tot 1 maart

gans het jaar
(5)

van 4 april tot 7 juni
en van 27 juni tot 27
september

WIELERPROEVEN

PERIODE

ASPIRANTEN

(*) MTB: in de discipline MTB U15 (13 + 14 jaar), U13 (11+12 jaar).

(6) Weg: 4 april-7 juni / 27 juni-27 sept. Veld: 1 oktober-1maart Piste-MTB-Veld: gans het jaar.
Per uitzondering kunnen, na toelating van WBV, ook op feestdagen wielerwedstrijden op de weg georganiseerd worden.

(5) Wielerwedstrijden op de piste dienen in de winterperiode (november-maart) op zaterdag georganiseerd te worden.

(4) De commissaris bepaalt het maximale aantal deelnemers op basis van het soort wedstrijd.

(3) Elke week start op de maandag en eindigt op de daaropvolgende zondag (7 dagen). Aspiranten mogen nooit twee dagen na elkaar aan een wedstrijd deelnemen (uitgezonderd
EK-rondes BMX). Aspiranten mogen nooit 3 dagen na elkaar aan een wedstrijd deelnemen, met uitzondering van één rittenwedstrijd (in de vorm van een omnium op de weg)
van ten hoogste DRIE dagen per jaar. 1 dag voor én vier dagen na de laatst deelgenomen etappe is het de renner niet toegelaten om aan wedstrijden deel te nemen (uitgez.
tijdrijden en meetings op Open wielerbanen). Een rittenwedstrijd telt als één wedstrijd.

(2) Dit is de maximale versnelling die toegelaten is. Het gebruik van kleinere versnellingen is echter toegelaten. Het maximale verzet, voorzien op de piste, is enkel geldig wanneer
er gereden wordt met pistefietsen. Wanneer er op de piste gereden word met wegfietsen, dan gelden de maximale verzetten die voorzien zijn op de weg.

(1) Aspiranten nemen deel in hun reeks vanaf 1 januari van het jaar waarin ze verjaren.

Aspiranten
Jongens en meisjes

WEG

PISTE

VELD

*MTB

BMX
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Aspiranten 12-14 jaar/ U13-U14-U15
De leeftijd wordt bepaald door het verschil van het jaartal te maken tussen het lopende jaar en het geboortejaar.
Categorie 12 jaar groepeert dus alle renners die in dat jaar
12 jaar worden.
De renner gaat over naar een volgende leeftijdscatego-

* Aspiranten mogen enkel deelnemen aan wielerwedstrijden als zij een geldig opleidingsattest hebben.
Het opleidingsattest voor aspiranten is 12 maanden
geldig.
* Het dragen van de helm is verplicht in alle wielerwedstrijden die op Belgisch grondgebied worden betwist.

rie op 1 januari. In het cyclocross start de renner op

Het dragen van een harde veiligheidshelm is ver-

1 september in de categorie die hij/zij op 1 januari van het

plicht bij de wedstrijden en trainingen van de volgende

daaropvolgende jaar zal bekomen. Voor de piste stapt hij

disciplines: weg, piste, MTB, veldrijden, trial en

op 15 oktober over naar de categorie van het volgende jaar.

BMX. Voor BMX zijn bovendien een lange broek, trui

Opmerkingen:
* Aspiranten mogen maximum aan 35 wielerwed-

met lange mouwen en handschoenen verplicht als

strijden deelnemen per jaar. Extra mogelijkheid voor
10 deelnames aan wedstrijden op open wielerbanen!

beschermende kledij.
* Aspiranten die niet bij een club zijn aangesloten, moeten neutrale kledij dragen.
* Aspiranten die tot een selectie behoren voor een BK,

ASPIRANTENOPLEIDING
Om toegelaten te worden tot aspirantenwedstrijden
dient de renner een vergunning en een sportpas te bezitten en een opleidingsattest te behalen.

mogen een dag voor het BK niet deelnemen aan wedstrijden.
* Zonder toelating mag niet worden deelgenomen aan
wedstrijden in het buitenland.
* Tijdens de aspirantenwedstrijden is het aanreiken van
bevoorrading niet toegestaan, tenzij anders beslist

Dit opleidingsattest is voor 1 jaar geldig. Het attest
kan bekomen worden door succesvol de opleiding af te
ronden. De opleider beslist wanneer de opleiding met
succes werd gevolgd. Deze opleiding kan gevolgd worden
via verschillende sessies of via een weekstage en omvat
minstens 24 uur. Er dienen minimaal acht sessies van
maximum 3 uur voorzien te worden verspreid over zes
weken. Per dag kan aan maximum twee opleidingssessies worden deelgenomen. Het opleidingsattest is voor

door commissarissen ter plaatse (vb. MTB-wedstrijd
met technische/feed zone)
* De minimale afstand van een verkeersvrije omloop
MOET 1500 m bedragen.
* Na 15 augustus kunnen wedstrijden voor de 14-jarige
aspiranten georganiseerd worden van 50 km op een
omloop met een minimale afstand van 2500 m. Op
deze wedstrijden is het deelnemersveld bij de 14jarigen beperkt tot 80.
* Commissarissen bepalen aan de hand van het koers-

1 jaar geldig.

verloop of gedubbelde renners uit koers moeten ge-

De toelating om aan wedstrijden deel te nemen wordt

haald worden.

via een sticker in de sportpas aangeduid. Deze sticker

* Enkel wielen met min. 16 spaken en een velghoogte

vermeldt de naam en handtekening van de opleider en

van max. 30 mm mogen gebruikt worden (inclusief

de datum van ondertekening. De wielercentra en oplei-

remvlak) tijdens wedstrijden voor aspiranten in alle

dingsdata vind je per provincie vooraan in deze uitgave.

disciplines (MTB, VELD, PISTE, WEG, TIJDRIJDEN).

De sportpas dien je op elke wedstrijd samen met je vergunning voor te leggen of zelf aan te vullen indien je in
het buitenland gaat rijden.

WIST JE DAT...
...je als aspirant mag deelnemen aan één rittenwedstrijd en dat een rittenwedstrijd dient door te
gaan onder de vorm van een omnium.

* Tijdrijden: aspiranten mogen deelnemen aan tijdritten
met een RACE fiets rekening houdende met reglementering wielen en spaken, het gebruik van een tijdrithelm.
* Exacte data wegseizoen aspiranten: zaterdag 4 april tot
en met 7 juni en zaterdag 27 juni tot en met 27 september 2015.
* Exacte data veldritseizoen aspiranten: donderdag 1 oktober 2015 tot en met 1 maart 2016.
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LEEFTIJD MAX. VER- TOEGESTANE
(1)
ZET (2)
AFSTAND (KM/MIN)

TOEGESTANE WED-

PERIODE

STRIJDEN PER WEEK

WEDSTRIJDEN

(3)

WEG

15 jaar
16 jaar

PISTE

15 jaar
16 jaar

VELD

15 jaar
16 jaar

vrij

30 min

MTB

6,94 m

60 km t.e.m. 3e
koersweekend daarna
70 km
IC t.e.m. 3e koers-weekend max. 60 km
daarna 80 km ( = BK)

15 jaar
16 jaar

vrij

1u00 min

BMX

NIEUWELINGEN

Nieuwelingen 15-16 jaar / U17

15 jaar
16 jaar

vrij

van 1/02 tot 15/10

3

6,94 m

(waarvan max. 2 in
dezelfde discipline)

Gans het jaar

van 1/09 tot 1/03

gans het jaar
van 1/03 tot 31/10
indoor: gans het jaar

(1) De leeftijd van de renners wordt gemaakt door

disciplinaire sportbeoefening, dienen de toegelaten 60

het verschil van het jaartal te maken tussen het lo-

deelnames aan wedstrijden verdeeld te worden over

pende jaar en het geboortejaar. Categorie 15 jaar

de 6 wielerdisciplines. Er mogen max. 50 deelnames

betekent dus voor alle renners die in dat jaar 15

zijn in eenzelfde discipline. Extra mogelijkheid voor 10

jaar worden. In het cyclocross start de renner op

deelnames aan wedstrijden op open wielerbanen!

1 september in de categorie die hij/zij op 1 januari van het

* Nieuwelingen die tot een selectie behoren voor een BK,

daaropvolgende jaar zal bekomen. Voor de piste stapt hij

mogen een dag voor het BK niet deelnemen aan wed-

op 15 oktober over naar de categorie van het volgende jaar.

strijden.

(2) Dit is de maximale versnelling die toegelaten is. Deze
versnelling komt overeen met 52x16 op een wegfiets voorzien van standaard wielen (28 inch). Het gebruik van klei-

* Zonder toelating mag niet worden deelgenomen aan
wedstrijden in het buitenland.
* Meisjes nieuwelingen en meisjes junioren starten

nere versnellingen is echter toegelaten.

samen in de wedstrijden voor dames jeugd. Er worden

(3) Elke week start op de maandag en eindigt op de daar-

echter twee afzonderlijke klassementen opgemaakt.

opvolgende zondag (7 dagen). Nieuwelingen mogen nooit

Elke categorie rijdt met zijn eigen maximaal verzet.

3 dagen na elkaar aan een wedstrijd deelnemen, met uit-

* Op dagen dat er geen wedstrijden georganiseerd

zondering van maximaal 4 rittenwedstrijden van ten hoog-

worden voor de dames nieuwelingen, mogen deze

ste 3 wedstrijddagen per jaar. 1 dag voor én vier dagen na

rensters deelnemen aan de wedstrijden voor jongens

de laatst deelgenomen etappe is het de renner niet toe-

nieuwel. Elke categorie rijdt met zijn eigen max. verzet.

gelaten om aan wedstrijden deel te nemen (uitgezonderd

* Enkel wielen met min. 16 spaken en een velghoogte

tijdrijden en meetings op open wielerbanen). Een ritten-

van max. 30 mm mogen gebruikt worden (inclusief

wedstrijd telt als één wedstrijd.

remvlak) tijdens wedstrijden voor nieuwelingen in alle

Opmerkingen:

disciplines (MTB, VELD, PISTE, WEG, TIJDRIJDEN).
* TIJDRIJDEN: Nieuwelingen mogen deelnemen aan

* Nieuwelingen mogen maximum aan 60 wielerwedstrijden deelnemen per jaar. In het kader van de multi
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tijdritten met een reglementaire fiets (conform UCIregels en rekening houdende met reglementering wielen).

LEEFTIJD MAX. VER- TOEGESTANE
(1)
ZET (2)
AFSTAND (KM/MIN)

TOEGESTANE WED-

PERIODE

STRIJDEN PER WEEK

WEDSTRIJDEN

(3)

WEG

17 jaar
18 jaar

PISTE

17 jaar
18 jaar

VELD

17 jaar
18 jaar

vrij
7,93 m

MTB

17 jaar
18 jaar

vrij

BMX

7,93 m

17 jaar
18 jaar

vrij

Prov. & reg. kalender:
100 km
Nat. kalender: 120 km
Int. kalender: 140 km
BK: 130 km
80 km t.e.m. 3e
koersweekend, IC 90 km
t.e.m. 3e koersweekend

van 1/02 tot 15/10

4

7,93 m

40 min

(waarvan max. 3 in
dezelfde discipline)

Jongens: 1u15
Meisjes: 1u15

(1) De leeftijd van de renners wordt gemaakt door

Gans het jaar

van 1/09 tot 1/03

gans het jaar
van 1/03 tot 31/10
indoor: gans het jaar
Opmerkingen:

het verschil van het jaartal te maken tussen het lo-

* Junioren mogen maximum aan 60 wielerwedstrijden

pende jaar en het geboortejaar. Categorie 17 jaar

deelnemen per jaar. In het kader van de multidiscipli-

betekent dus voor alle renners die in dat jaar 17

naire sportbeoefening, dienen de toegelaten 60 deel-

jaar worden. In het cyclocross start de renner op

names aan wedstrijden verdeeld te worden over de 6

1 september in de categorie die hij/zij op 1 januari van het

wielerdisciplines: weg, veldrijden, piste, MTB, tijdrijden

daaropvolgende jaar zal bekomen. Voor de piste stapt hij

en BMX. Er mogen maximum 50 deelnames zijn in

op 15 oktober over naar de categorie van het volgende jaar.

eenzelfde discipline. Extra mogelijkheid voor 10 deel-

(2) Dit is de maximale versnelling die toegelaten is. Deze

names aan proeven op open wielerbanen!

versnelling komt overeen met 52x14 op een wegfiets voor-

* Junioren die tot een selectie behoren voor een BK, mo-

zien van standaard wielen (28 inch). Het gebruik van klei-

gen een dag voor het BK niet deelnemen aan wedstrij-

nere versnellingen is echter toegelaten.

den.

(3) Elke week start op de maandag en eindigt op de daaropvolgende zondag (7 dagen). Junioren mogen nooit 3 dagen
na elkaar aan een wedstrijd deelnemen, met uitzondering
van maximaal zes rittenwedstrijden van ten hoogste vier

* Zonder toelating mag niet worden deelgenomen aan
wedstrijden in het buitenland.
* Meisjes junioren rijden maximaal 70 km nationaal en
80 km internationaal.

dagen op gespreide wijze over 1 jaar. 1 dag voor én vier

* Meisjes nieuwelingen en meisjes junioren mogen

dagen na de laatst deelgenomen etappe is het de renner

samen starten in de wedstrijden voor dames jeugd. Er

niet toegelaten om aan wedstrijden deel te nemen (uitge-

worden 2 afzonderlijke klassementen opgemaakt. Elke

zonderd tijdrijden en meetings op open wielerbanen). Een

categorie rijdt met zijn eigen maximaal verzet.

rittenwedstrijd telt als één wedstrijd.

* Op dagen dat er geen wedstrijden georganiseerd worden voor de dames junioren, mogen deze rensters
deelnemen aan de wedstrijden voor jongens nieuwelingen of de wedstrijden voor dames elite.
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JUNIOREN

Junioren 17-18 jaar

Medisch geschiktheidsattest
MAATREGELEN MET BETREKKING TOT VEREISTEN SPORTTAKSPECIFIEK MEDISCH ONDERZOEK
Vooraleer aan een proef of wedstrijd deel te nemen moet
de wielrenner jaarlijks een sporttakspecifiek medisch
onderzoek ondergaan bij een door de Vlaamse minister
erkende keuringsarts en geschikt bevonden worden voor de
beoefening van het wielrennen. De conclusie met betrekking tot de medische geschiktheid wordt door de erkende
keuringsarts jaarlijks opgetekend op de vergunningsaanvraag. Het jaarlijks sporttakspecifiek medisch onderzoek
omvat minstens:
- een anamnese betreffende de persoonlijke, familiale, psychosociale, pedagogische, professionele & sportieve gegev.;
- als renner dien je op voorhand een vragenlijst in te vullen op
www.sportkeuring.be die je dan automatisch naar de keuringsarts kan verzenden.
- een algemeen klinisch onderzoek, met bijzondere aandacht
voor het ademhalingsstelsel, het cardiovasculair stelsel, het
bewegingsstelsel en de lichamelijke ontwikkeling;
- de nodige biometrische metingen, op zijn minst, lichaamslengte, gewicht en huidplooidiktes;
- een spirometrie met flow/volumecurve, tijd/volumecurve
en bepaling van minstens volgende parameters: FVC, FEV1
en FEV1/FVC;
- een elektrocardiogram in rust;
- een inspanningselektrocardiogram voor de 1e wedstrijd in
de categorie junioren;
- elk aanvullend onderzoek dat de erkende keuringsarts noodzakelijk acht;
- gezondheidsbevorderende en beschermende voorlichting
m.b.t. de sportbeoefening, onder meer over gezonde eeten leefgewoontes en veiligheid.

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET PARCOURS EN
DE ACCOMODATIE
Het parcours waarop een opleiding, proef of wedstrijd wordt
georganiseerd is zodanig gekozen of aangelegd dat de veiligheid en de fysieke integriteit van de wielrenners voldoende
gewaarborgd zijn. Het parcours dient aangepast te zijn aan
het aantal wielrenners, hun leeftijd en hun ervaring.
Het parcours bij proeven en wedstrijden wordt minstens bij
de categorieën micro’s, miniemen en aspiranten gekeurd
door de opleider of een aangestelde van de sportfederatie. De
organisator dient elke richtlijn voortvloeiend uit deze keuring
op te volgen.

MAATREGELEN TOT BESCHERMENDE KLEDIJ EN
UITRUSTING

Wielrenners die deelnemen aan een opleiding, proef of wedstrijd zijn verplicht een gereglementeerde helm te dragen.
Wielrenners die deelnemen aan een opleiding, proef, of
wedstrijd in de discipline BMX dragen bij voorkeur een inte-
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PROMOTIONELE ORGANISATIES
VOOR NIET-AANGESLOTEN RENNERS
Alleen een wielersportfederatie kan, al dan niet in
samenwerking met de Stichting voor de Vlaamse
Schoolsport, een proef organiseren voor niet-aangesloten minderjarigen met als doel niet-aangesloten
minderjarigen met de wielersport kennis te laten
maken. Deze deelnemers moeten geen opleiding
gevolgd hebben en moeten niet in het bezit zijn van een
geldige sportpas.
Aan deze sportpromotionele activiteiten mogen nietaangesloten minderjarigen deelnemen. Deze sportpromotionele activiteiten dienen aangevraagd te worden
via de formulieren die op de website van Wielerbond
Vlaanderen te vinden zijn.
De vermelde sportpromotionele activiteiten moeten
aan de volgende minimumvoorwaarden voldoen:
- Leeftijdscategorieën: vanaf 8 jaar tot 18 jaar
- Het parcours is zodanig gekozen of aangelegd dat de
veiligheid en de fysieke integriteit van de wielrenners
voldoende gewaarborgd zijn;
- Het parcours dient aangepast te zijn aan het aantal
wielrenners, hun leeftijd en hun ervaring;
- De indeling in leeftijdsgroepen en de daaraan gekop
pelde maximum afstanden die kunnen gereden
worden, gebeurt conform ‘de jeugdreglementering’;
- Ze worden georganiseerd op een gesloten, verkeersvrije en parkeervrije omloop;
- Het dragen van een helm is verplicht;
- Enkel prijzen in natura kunnen worden toegekend.
- Er mogen geen prijzen worden toegekend gebaseerd
op een individuele rangschikking van de deelnemers.
graalhelm en zijn verplicht tot het dragen van een lange
broek, een trui met lange mouwen en handschoenen.

MAATREGELEN MBT DE INTREKKING VAN DE SPORTPAS EN DE INDIVIDUELE DEONTOLOGISCHE PLICHT
INZAKE HET CORRECT BIJHOUDEN VAN DE IN DE
SPORTPAS VERMELDE GEGEVENS

Zowel de wielrenner als zijn wettelijke vertegenwoordiger, en de opleider of aangestelde van de wielersportfederatie hebben de deonthologische plicht op de correcte
invulling van de verschillende gegevens in de sportpas.
De sportpas wordt bijgehouden door de wielrenner, behalve tijdens een proef of wedstrijd of wanneer de wielersportfederatie de sportpas heeft ingetrokken vanwege
een disciplinaire sanctie. De sportpas wordt door de wielersportfederatie ingetrokken bij fraude of disciplinaire
sanctie.

Tabel met verzetten
54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

Aantaal tanden
van het blad
van de trapas

9m79

9m61

9m43

9m25

9m07

8m90

8m72

8m54

8m36

8m18

8m01

7m83

7m65

7m47

7m30

7m12

12

9m03

8m87

8m70

8m54

8m38

8m21

8m05

7m88

7m72

7m55

7m39

7m23

7m06

6m90

6m73

6m57

13

8m39

8m23

8m08

7m93

7m78

7m63

7m47

7m32

7m17

7m01

6m86

6m71

6m56

6m40

6m25

6m10

14

7m83

7m69

7m54

7m40

7m26

7m12

6m97

6m83

6m69

6m55

6m40

6m26

6m12

5m98

5m84

5m69

15

7m34

7m20

7m07

6m94

6m81

6m67

6m54

6m40

6m27

6m14

6m00

5m87

5m74

5m60

5m47

5m34

16

6m91

6m78

6m66

6m53

6m40

6m28

6m15

6m03

5m90

5m78

5m65

5m52

5m40

5m27

5m15

5m02

17

6m52

6m40

6m29

6m17

6m05

5m93

5m81

5m69

5m57

5m45

5m34

5m22

5m10

4m98

4m86

4m74

18

6m18

6m07

5m95

5m84

5m73

5m62

5m50

5m39

5m28

5m17

5m05

4m94

4m83

4m72

4m60

4m50

19

5m87

5m76

5m66

5m55

5m44

5m34

5m23

5m12

5m02

4m91

4m80

4m70

4m59

4m48

4m37

4m27

20

5m59

5m49

5m39

5m29

5m18

5m08

4m98

4m88

4m78

4m67

4m57

4m47

4m37

4m27

4m17

4m07

21

5m43

5m34

5m24

5m14

5m04

4m95

4m85

4m75

4m66

4m56

4m46

4m37

4m27

4m17

4m07

3m98

3m88

22

5m20

5m10

5m01

4m92

4m83

4m73

4m64

4m55

4m45

4m36

4m27

4m18

4m08

3m99

3m90

3m80

3m71

23

4m98

4m89

4m80

4m71

4m62

4m54

4m45

4m36

4m27

4m18

4m09

4m00

3m91

3m82

3m73

3m64

3m56

24

4m78

4m69

4m61

4m52

4m44

4m35

4m27

4m18

4m10

4m01

3m93

3m84

3m76

3m67

3m58

3m50

3m42

25

4m60

4m51

4m43

4m35

4m27

4m19

4m10

4m02

3m94

3m86

3m78

4m69

4m61

3m53

3m45

3m36

3m28

26

Aantal tanden van het vrijwiel (28” wiel)

55

5m69

24” wiel

5m98

26” wiel

43x15 of 46x16

6m29

42x16 of 45x17

43x15 of 46x16

6m64

8 jaar

42x16 of 45x17

46x15 of 49x16

7m03

9 jaar

45x16 of 48x17

46x15 of 49x16

7m47

10 jaar

45x16 of 48x17

47x15 of 50x16

7m97

Miniemen piste

11 jaar

46x16 of 49x17

48x15 of 51x16

8m54

Miniemen 10 - 11 jaar

Aspiranten 14 jaar + piste

12 jaar

47x16 of 50x17

49x15 of 52x16

9m20

Miniemen 8 - 9 jaar

Aspiranten 13 jaar

13 jaar

48x16 of 51x17

9m97

Aspiranten 12 jaar

Junioren

14 jaar

56

Nieuwelingen

Deze tabel geeft de maximum verzetten per categorie aan. Grotere verzetten gebruiken,
mag niet. Kleinere dus wel.
Ook een combinatie van andere tandwielen is mogelijk, zolang je maximale afstand per
omwenteling voor jouw categorie niet overschrijdt. (bv. een nieuweling mag per omwenteling maximaal 6m94 afleggen. Dat komt overeen met een verzet van 52x16. Ook een
53x17 kan, aangezien deze de maximale afstand niet overschrijdt.)

Verzetten kleine wielen
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Toepassing jeugdreglement

G

elet op het jeugdig publiek, zeker bij de miniemen, dienen wij niet te snel repressief op te treden doch eerder educatief en sensibiliserend. Overtredingen die een eerlijke sportbeoefening verhinderen en die volkomen
in strijd zijn met het Reglement van de Wielersport en volstrekt afbreuk doen aan het gezag van de sportfunctionarissen en de opleiders bij de uitoefening van hun taken dienen te worden gesanctioneerd.

Het is de bedoeling dat de opleiders tijdens de opleiding deze reglementering op een begrijpelijke manier overbrengen
aan de renners. De sportafgevaardigden bij de wielerproeven voor miniemen en wedstrijden voor aspiranten dienen deze
reglementering grondig te kennen en adequaat toe te passen. Deze reglementering dient in een bevattelijk document ter
beschikking te worden gesteld aan de ouders en/of begeleiders.
Straffen worden in de sportpas ingevuld (alsook de V en de C).
Onderhavige sancties worden voorwaardelijk opgelegd, tenzij anders vermeld wordt, zoals bij een onmiddellijke preventieve schorsing, en worden retroactief effectief, indien niet binnen de 48u na de eerste melding van de sanctie een bezwaar ingediend wordt bij het bondsparket via mail.

GEVEN VAN EEN OPMERKING (ZONDER ONMIDDELLIJKE SANCTIE) (*)
Rugnummer of kaderplaatje niet geplaatst volgens de voorschriften
Rugnummer niet tijdig teruggebracht
(*) bij gekende herhaling van deze feiten kan dit wel leiden tot een officiële sanctie = V

INBREUKEN OP STATUTEN EN/OF REGLEMENTEN

STRAFBAREMA

WBV
Niet tonen van de sportpas of voorleggen van een nietgevalideerde sportpas / niet tonen van de vergunning

Weigering start

Renner die frauduleus tracht het maximaal toegelaten
aantal wedstrijden (proeven) te overschrijden

Weigering start + onmiddellijke preventieve schorsing
van 1 week tot 6 weken en ambtshalve doorverwijzing naar het bondsparket teneinde de toepassing van
de sancties op de inbreuken onder artikel 212.1 te
onderzoeken

Renner die zonder verontschuldiging afziet van deelname aan het provinciaal kampioenschap of aan een
wedstrijd waarvoor hij door de provinciale, nationale of
regionale afdeling werd aangeduid

Schorsing van 9 dagen die aanvangen de dag na de
wedstrijd (proef)
Bij ingeroepen overmacht dient dit binnen de 48u
voorgelegd te worden aan het bondsparket via mail

Renner die zich onbehoorlijk en niet respectvol gedraagt tegenover andere renners, sportafgevaardigden,
opleider of andere personen

Startverbod/schrapping uit uitslag wedstrijd (proef) +
V + onmiddellijke preventieve schorsing van 1 week
tot 6 weken en ambtshalve doorverwijzing naar het
bondsparket teneinde de toepassing van de sancties op
de inbreuken onder artikel 212.1 te onderzoeken

Renner die zich gedraagt op een manier die schade
berokkent aan het imago, de reputatie of de belangen
van de wielersport (bv. scheldwoorden, beledigingen,
bedreigingen ten aanzien van een sportafgevaardigde,
opleider)

Startverbod/schrapping uit uitslag wedstrijd (proef) +
V + onmiddellijke preventieve schorsing van 1 week
tot 6 weken en ambtshalve doorverwijzing naar het
bondsparket teneinde de toepassing van de sancties op
de inbreuken onder artikel 212.1 te onderzoeken

Niet respecteren van de ter beschikking gestelde
lokalen

V
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WEDSTRIJDFEITEN

STRAFBAREMA

Renner die zich openbaar omkleedt

V

Renner die zonder schriftelijke toelating van zijn voorzitter van de provinciale commissie deelneemt aan een
individuele wedstrijd in het buitenland

65 EUR boete

Rijden op de omloop terwijl een andere wedstrijd
(proef) wordt betwist

Weigering start + V

Opzettelijk hinderen van andere deelnemers / onregelmatig sprinten

Uit wedstrijd (proef) zetten / schrapping uit uitslag / V
of mogelijke schorsing

Bevoorrading of aanreiking van de spons tijdens de
wedstrijd (proef)

Uit wedstrijd (proef) zetten / schrapping uit uitslag

Onregelmatige materiaalwisseling, wisselen van fiets
(wisselen van wiel is toegelaten)

Uit wedstrijd (proef) zetten / schrapping uit uitslag

Niet naleven instructies van de sportafgevaardigden /
opleiders

Startverbod / uit wedstrijd (proef) zetten / schrappen
uit uitslag + V

Niet deelnemen aan huldigingsplechtigheden

V

Rugnummer en/of kaderplaatje niet inleveren na de
wedstrijd

V

Indien er bij een controle van de versnelling wordt
vastgesteld dat een renner met een te grote versnelling
of met een niet reglementair wiel aan de start
verschijnt, wordt hem/haar de start geweigerd. Bovendien zal in de sportpas van de renner een vermelding
worden geplaatst ter controle van de versnelling bij de
volgende proef of wedstrijd. Er wordt een ‘C’ genoteerd
die omcirkeld is op de plaats bestemd voor de volgende
proef of wedstrijd; dus het vakje NA de huidige proef
of wedstrijd

C

STRAFFEN
* 2 ‘V’ =
* 1 ‘V’ =
* 2 ‘C’ =

startverbod, volgende wedstrijd, inschrijven in rood
1 week schorsing, inschrijven in rood
1 week schorsing, inschrijven in rood

- 41 -

Tabel wedstrijden per leeftijd
WELKE LEEFTIJD MAG STARTEN IN WELKE CATEGORIE?
HOEVEEL WEDSTRIJDEN MAG EEN RENNER MAXIMAAL RIJDEN?
Onderstaande tabel geeft weer:
- Aantal wedstrijden dat een renner in een kalenderjaar mag rijden, afhankelijk van zijn/haar categorie
- Wanneer een renner de overstap maakt naar zijn/haar volgende categorie (Piste, Veld)
- Waar de sportpas dient ingevuld te worden: per KALENDERJAAR

Leeftijd

1 januari

1 september

15 oktober

Miniem 11 j

Miniem

Aspirant Veld

Aspirant
Piste

Max. aantal
wedstrijden: 25

Max. aantal wedstrijden: 35

TOEGEPASTE
reglementering

Miniem

Aspirant

Aspirant 14 j

Aspirant

wedstrijden

Nieuweling
Veld

Max. aantal wedstrijden: 60

TOEGEPASTE
reglementering

Aspirant

Nieuweling

Nieuweling
16 j

Nieuweling

Junior Veld

Max. aantal wedstrijden: 60

TOEGEPASTE
reglementering

Nieuweling

Junior

Junior 18 j

Junior

U23

Max. aantal
wedstrijden: 60

Geen limiet = U23-regeling

Junior

U23

wedstrijden
TOEGEPASTE
reglementering

- 42 -

In te vullen
per kalenderjaar

Junior Piste

Max. aantal
wedstrijden: 60

wedstrijden

In te vullen
per kalenderjaar

Nieuweling
Piste

Max. aantal
wedstrijden: 35

wedstrijden

Sportpas

In te vullen
per kalenderjaar

In te vullen
per kalenderjaar

