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TITEL 1 : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE 
WIELERSPORT 
 
 
 
Hoofdstuk 1 : LICENTIE-HOUDERS 

 
 
§ 1 Licenties 
 
Definitie 

1.1.001 De licentie is een identiteitskaart die bevestigt dat zijn houder zich ertoe verbindt de 
statuten en de reglementen te respecteren en deze geeft hem het recht deel te nemen 
aan wielerevenementen. 
 
Principes 

1.1.002 Niemand mag deelnemen aan een wielerevenement georganiseerd of gecontroleerd 
door de UCI, de continentale confederaties van de UCI, de federaties die lid zijn van 
de UCI of hun leden, indien hij geen houder is van de vereiste licentie. 
De deelname door een persoon die geen houder is van de vereiste licentie is van nul 
en gener waarde, onder voorbehoud van andere sancties. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.1.003 De licentie moet getoond worden op ieder verzoek van een bevoegde autoriteit. 
 
N  
1.1.003.01 Bevoegde autoriteiten zijn:  

a.  ieder lid van het Hoofdbestuur, de Commissie J&R en de betreffende 
sporttakcommissie, 

b.  de consul, en 
c.  de commissarissen. 
 

1.1.004 Iedere persoon die een licentie aanvraagt, verbindt zich de statuten en de 
reglementen van de UCI, de continentale confederaties van de UCI en de federaties 
lid van de UCI, te respecteren en aan de wielerevenementen deel te nemen op een 
sportieve en loyale manier. Deze verbintenis  houdt onder meer in het respecteren 
van de in artikel 1.1.023 besproken verplichtingen. 
 
Vanaf het tijdstip van aanvraag van een licentie en op voorwaarde dat de licentie 
wordt uitgegeven, is de aanvrager verantwoordelijk voor elke inbreuk op de 
reglementen welke hij pleegt en is onderworpen aan de rechtspraak van de 
disciplinaire instanties. 
 
Elke licentiehouder is onderworpen aan de bevoegdheid van de desbetreffende 
disciplinaire instanties voor de overtredingen begaan tijdens de aanvraag en het 
houderschap van de licentie, ook als de procedures zijn gestart of voortgezet op het 
moment dat hij/zij geen licentiehouder meer is. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 15.10.04) 
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1.1.005 De licentie wordt afgeleverd en gebruikt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van 

de houder of zijn wettelijke vertegenwoordiger. 
 

N  Indien een minderjarige een licentie aanvraagt, moet de aanvraag ook getekend 
worden door zijn wettelijke vertegenwoordiger. 
  
Het afleveren van een licentie houdt niet in dat de uitgevende instantie enige 
verantwoordelijkheid erkent voor wat betreft de geschiktheid van de houder of  wat 
betreft het vervullen van de wettelijke, statutaire of reglementaire voorschriften. 
 

N Bij intrekking van de licentie is de betrokkene verplicht zijn licentie onmiddellijk terug 
te zenden naar het algemeen secretariaat van de KNWU. 
 

1.1.006 De federaties leveren de licenties af volgens door hen gestelde criteria. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de controle  op de nakoming van deze criteria. 
   
Voordat de licentie wordt uitgegeven moeten de licentiehouder en de nationale 
federatie zich er van verzekeren dat de houder van de licentie goed verzekerd is tegen 
ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid in alle landen waar hij de wielersport 
beoefent, zowel in competitieverband als op training en gedurende het hele jaar 
waarvoor de licentie is uitgegeven. 
 
(gewijzigd per 15.10.04; 01.07.11; 01.10.11; 01.01.17; 23.10.19) 
 

1.1.006 Bis Een licentie als personeel of rennersagent krachtens artikel 1.1.010 (1.4 en 1.5) van 
de UCI-reglementen wordt niet verleend aan een persoon die schuldig of medeplichtig 
is bevonden, door een rechtbank (of ander gerechtelijk of administratief orgaan) , een 
scheidsgerecht, het UCI Anti-Doping Tribunaal of een ander disciplinair tribunaal of 
autoriteit, in een van de hieronder gedefinieerde situaties. 
 
1) Geen licentie als personeels- of rennersagent wordt verleend aan een persoon 

die: 
a. Schuldig of medeplichtig aan mensenhandel of poging tot handel in 

verboden middelen of verboden methode (artikel 2.7 UCI 
antidopingregels) of een gelijkwaardige overtreding, of 

b. Schuldig is bevonden aan of medeplichtig aan het beleid of de 
pogingen tot toediening aan een renner van een verboden stof of 
methode (artikel 2.8 UCI antidopingregels) of een gelijkwaardig 
misdrijf, of 

c. Is schuldig bevonden aan of medeplichtig aan een technologische 
fraude in de zin van artikel 12.4.003 van de UCI-reglementen of een 
vergelijkbare overtreding. 

 
2) Geen enkele licentie als arts, paramedisch assistent of enige andere 

gezondheids gerelateerde activiteit waarvoor een vergunning is verleend, 
wordt verleend aan een persoon die schuldig of medeplichtig is bevonden aan 
een overtreding van de antidopingregels of een gelijkwaardig misdrijf. 

 
Niettegenstaande het bovenstaande, kan aan de aanvrager een licentie 
worden verleend als de overtreding van de antidopingregels is gepleegd met 
Geen Fout of Nalatigheid of geen Significante Fout of Nalatigheid en meer dan 
5 jaar zijn verstreken sinds het einde van de schorsing die is opgelegd voor 
de laatste overtreding in overweging. 
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3) Geen licentie als rennersagent, algemeen manager, teammanager, coach, 
ploegleider of enige andere management-, prestatie- of traininggerelateerde 
activiteit met een licentie wordt verleend aan een persoon die: 

 
a. Is schuldig bevonden aan of medeplichtig is aan een opzettelijke 

overtreding van de antidopingregel of een gelijkwaardige overtreding, 
of 

b. Is schuldig bevonden aan meerdere niet-intentionele overtredingen 
van de antidopingregels of gelijkwaardige overtredingen. 

 
4) Geen enkele licentie als mecanicien, bestuurder of enige andere 

administratieve, logistieke, ondersteunende of technische vergunnende 
activiteit wordt verleend aan een persoon die: 

 
a. Ten minste tweemaal schuldig of medeplichtig is bevonden aan een 

opzettelijke overtreding van een antidopingregel of een gelijkwaardige 
overtreding. 

 
Met betrekking tot situaties als bedoeld in bovenstaande punten 3 en 4, kan een 
licentie worden verleend als er meer dan 5 jaar verstreken zijn sinds het einde van de 
opheffing voor de laatste overtreding in aanmerking genomen. 
 
De Nationale Federatie zal de UCI onmiddellijk op de hoogte stellen van elke 
beslissing - of het nu gaat om het verlenen of weigeren van de afgifte van een licentie 
- die in verband met dit artikel is gedaan (of waarvoor een beoordeling van de 
hierboven vermelde voorwaarden redelijkerwijs had moeten worden gemaakt). 
 
Tegen een dergelijk besluit kan door de UCI en / of de aanvrager beroep worden 
aangetekend bij de UCI-arbitragecommissie binnen 30 dagen na kennisgeving. 
 
Dit artikel, in de huidige versie, is van toepassing op alle licentie-aanvragen die zijn 
gedaan na de inwerkingtreding ervan. Bij wijze van uitzondering moet de vorige versie 
van dit artikel worden toegepast wanneer een van de in aanmerking genomen 
strafbare feiten zich ten minste gedeeltelijk voor de inwerkingtreding ervan heeft 
voorgedaan en, gebaseerd op het beginsel van Lex Mitior, de beoordeling voor de 
aanvrager gunstig zou zijn. 
 
In afwijking van het bovenstaande is de wachttijd van 5 jaar, die moet worden 
nageleefd in situaties waarnaar wordt verwezen in de punten 3 en 4 hierboven, niet 
van toepassing op personen die een aanvaarding van gevolgen hebben ondertekend 
bij de UCI vóór de goedkeuring van dit artikel. 
 
(gewijzigd per 15.10.04; 01.07.11; 01.10.11; 01.01.17; 01.10.18) 
 

N  Licentie-aanvraag/beperking 
1.1.006.01 Het Hoofdbestuur sluit collectieve verzekeringen af voor alle leden en licentiehouders, 

waaronder ook begrepen organisatoren en hun medewerkers, speciaal ten aanzien 
van wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden, ongevallen en 
rechtsbijstand.  
De daarmee gepaard gaande verzekeringspremies zullen in de contributie-, 
respectievelijk licentie-, wedstrijd- of aansluitgelden worden verrekend. 
 

N 
1.1.006.02 De KNWU verstrekt op aanvraag een licentie, met inachtneming van en beperking in 

en krachtens dit reglement en jaarlijkse besluiten gesteld. 
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(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N 
1.1.006.03 Door het aanvragen en verstrekken van een licentie komt een licentie-aansluiting tot 

stand tussen de KNWU en de licentiehouder. Deze aansluiting verplicht de 
licentiehouder tegen betaling van de voor dat jaar geldende licentietarieven een 
licentie van de KNWU af te nemen, zulks met inachtneming van het in artikel 
1.1.008.02.1 bepaalde omtrent het keuzerecht ten aanzien van het type licentie.  
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Betalingsverplichting 
1.1.006.04     De afgifte van enig (categoriee) licentie wordt slechts gedaan indien door de 

aanvrager aan alle betalingsverplichtingen over het voorafgaande jaar is voldaan. 
 
(ingevoerd per 01.01.11) 
 

N 
1.1.006.05 Bij de aanvraag of verlenging van een licentie dient een recente pasfoto te worden 

overlegd welke niet ouder is dan 5 jaar. Deze dient bij voorkeur via de elektronische 
weg (scan o.i.d.) te worden aangeleverd bij de afdeling licenties van de KNWU: 
licenties@knwu.nl.  
Als een eerder aangeleverde pasfoto ouder dan 5 jaar is, dan dient eveneens een 
nieuwe pasfoto te worden aangeleverd. 
 
(ingevoerd per 01.10.14) 
 

1.1.007 De federaties mogen voor het afleveren van een licentie een bepaalde prijs vragen. 
 

N De prijzen van alle licenties worden jaarlijks door het Hoofdbestuur vastgesteld en  
worden jaarlijks in de Officiële Mededelingen gepubliceerd. 
 

1.1.008 De licentie is geldig gedurende één jaar, van 1 januari tot 31 december. Ze is geldig 
in alle landen waar een nationale federatie lid is van de UCI. 
 

N      
1.1.008.01 De licentiehouder die op 1 januari nog niet beschikt over een voor dat jaar geldige 

licentie kan middels de oude licentie vanaf 1 Januari van het nieuwe kalenderjaar niet 
deelnemen aan wedstrijden en/of activiteiten in UCI/KNWU verband.  
Dit impliceert dat een licentie voor het nieuwe kalenderjaar per 1 Januari verplicht is 
om deel te kunnen nemen aan wedstrijden en activiteiten welke onder de reglementen 
van de UCI en/of KNWU worden georganiseerd. 
  
(gewijzigd per 01.10.13) 
 

N  Categoriekeuze. 
1.1.008.02 1  Afhankelijk van de leeftijd(categorie), kan een keuze worden gemaakt voor 

  diverse categorieën met inachtneming van het gestelde in de artikelen   
  1.1.036.01 en 1.1.037.01. 
2 Uitgezonderd de kader licenties dient iedere licentiehouder een digitaal 

(internet) medische checklist in te vullen (zie ook art. 1.1.038.07). 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.18) 
 

mailto:licenties@knwu.nl
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1.1.009 Een aangeslotene mag slechts licentiehouder zijn van één nationale federatie. 
 

1.1.009 Bis Nationale federaties zorgen ervoor dat alle licentiehouders een UCI ID krijgen, dat op 
hun licentie zal verschijnen. 
 
De UCI-ID wordt door de UCI verstrekt aan de nationale federatie op het moment van 
de eerste licentieaanvraag en wordt vermeld op elke licentie die de betrokken persoon 
bezit, ongeacht de categorie of de nationale federatie die de licentie afgeeft. De 
nationale federaties zijn er vervolgens verantwoordelijk voor dat het UCI-ID van een 
licentiehouder hetzelfde blijft. 
 
(ingevoerd: 23.10.19) 
 
Categorieën van licentiehouders 

1.1.010 Een licentie is vereist voor:  
1.1 de renner (man of vrouw - alle disciplines, alle categorieën)  
1.2 de deelnemer aan recreatief wielrennen 
1.3 de gangmaker; de gangmaker op een gemotoriseerd voertuig (motorfiets - 

bromfiets – derny) 
N    {A, B of C} 

1.4 Bemiddelaar 
1.5 de staf 
  1.  manager  
  2.   ploegleider / team manager 
  3.   trainer/coach 
  4.   arts 
  5.  paramedisch assistent  

N   5a. soigneur 
  6.   mecanicien 
  7.   volger 
  8.   andere functie te preciseren op de licentie 

N    9.      wielrentrainer 2/3/4 en topcoach 5 
1.6 de officials 
  1.  federatie bestuurder (te preciseren op de licentie) 
  2.   commissaris, scheidsrechter (te preciseren op de licentie) 
  3.   para-rennen geclassificeerde (te preciseren op de licentie) 

4.   andere functie (zoals tijdwaarnemer, foto-finish operator, microfonist,  
radio-ordonnance, enz.) te preciseren op de licentie.  

1.7 de organisator 
  1.   bestuurder van de organisatie 
  2.   andere functie te preciseren op de licentie 
1.8 Anders 
  1. Chauffeurs van een voertuig (auto, motor, enz.) in wegwedstrijden. 

N  1.9  wedstrijden; 
deze licentie heeft het karakter van een toestemming tot het  houden van een 
bepaalde wedstrijd. De ontvanger van deze licentie (een club of een stichting) 
wordt niet tot de categorie "licentiehouders" gerekend. 

N  1.10   wielerbanen; 
deze licentie heeft het karakter van een aansluiting. De houder van deze 
licentie wordt niet tot de categorie "licentiehouders" gerekend. 

 
Indien een licentiehouder verschillende functies uitvoert binnen de wielersport, 
moet hij voor ieder van deze functies licenties aanvragen en houden. Het is 
de verantwoordelijkheid van de nationale federatie de licentie uit te geven die 
overeenkomt met de voornaamste functie volgens de soort zoals hierboven 
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aangegeven. Aanvullend op de licentie moet de nationale federatie een 
verklaring uitgeven waarin uiteengezet wordt voor welke andere functies de 
licentiehouder erkenning heeft. 

 
Een renner die behoort tot een door de UCI geregistreerde ploeg mag geen 
andere functie uitoefenen. 

 
 (gewijzigd per 15.10.04; 25.06.07; 01.01.11; 01.07.11; 01.01.13, 11.02.20) 
 
Uitgifteprocedure 

1.1.011 De licentie wordt uitgegeven door de federatie van het land waar, volgens de 
plaatselijke wetgeving, de aanvrager op het ogenblik van zijn aanvraag zijn 
belangrijkste verblijfplaats heeft. Hij blijft bij deze federatie aangesloten tot afloop van 
zijn licentie, zelfs indien er intussen een verandering is van land van verblijfplaats. 
 

1.1.012 De nationale federaties zullen de licentie weigeren in geval van een misleidende 
aanvraag. 
 

1.1.013 Indien het gaat over een land waar geen federatie is die deel uitmaakt van de UCI, 
zal de licentie worden uitgegeven door de UCI. 
 

1.1.014 Indien de nationale federatie niet reageert binnen de 30 dagen na ontvangst van de 
aanvraag, mag de aanvrager zijn licentie-aanvraag richten tot de UCI. 
 

1.1.015 Indien de UCI of een federatie oordeelt dat de gevraagde licentie niet kan worden 
afgeleverd, zal de aanvrager hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van 
een aangetekend schrijven, met ontvangstbevestiging, waarin de motieven worden 
aangegeven. De aanvrager wordt ook uitgenodigd om zijn aanvraag te komen 
verdedigen bij de persoon of commissie, aangeduid door de Voorzitter van de UCI, 
respectievelijk door het reglement van de federatie of bij ontstentenis door zijn 
voorzitter. 
 
De aanvrager mag kennis nemen van het dossier. Hij mag zijn redenen toelichten en 
zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door de persoon van zijn keuze met 
voldoende machtiging. 
 

1.1.016 Indien de aflevering van een licentie wordt geweigerd, dan wordt de aanvrager per  
aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, van de motieven op de hoogte gesteld. 
 

1.1.017 Bij de weigering een licentie af te leveren, kan er in de volgende gevallen hulp 
ingeroepen worden van het College van Beroep van de UCI: 
-  de aanvrager heeft niet de gelegenheid gehad zijn redenen te verdedigen 
-  de beslissing werd niet gemotiveerd 
-  de motieven zijn gebaseerd op verkeerde feiten 
-  de weigering is ongegrond 
 
De klacht moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de ontvangst van de 
kennisgeving van de weigering. 
De uitspraak van de Arbitrage commissie is bindend en staat niet open voor beroep. 
 
(gewijzigd per 01.01.10) 
 

1.1.018 Een nationale federatie kan een klacht indienen bij het College van Beroep van de 
UCI tegen het afleveren van een licentie door een andere federatie indien deze laatste 
niet bevoegd is op het betreffende grondgebied of indien de licentie verkeerd werd 
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uitgegeven. Deze klacht moet worden ingediend binnen 15 dagen na bericht van 
uitgifte  van de licentie aan de  federatie, maar uiterlijk binnen drie maanden na 
uitgifte. 
De uitspraak van de Arbitrage commissie is bindend en staat niet open voor beroep. 
 
(gewijzigd per 01.01.10) 
 

1.1.019 De uitgifte van een licentie door de UCI is onderworpen aan de betaling van een 
bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur. Dit bedrag wordt verhoogd 
met de verzekeringspremie die door de UCI noodzakelijk geacht wordt af te sluiten 
ten bate van de renner. 
 

1.1.020 De federatie - lid van de UCI - van wie de licentiehouder de nationaliteit heeft, moet 
binnen één maand in volgende gevallen geïnformeerd zijn omtrent de aanvraag en 
de aflevering van de licentie: 
a)  de aanvrager heeft niet dezelfde nationaliteit als de federatie tot welke hij zijn 

aanvraag richtte 
b)  de aanvrager heeft dezelfde nationaliteit als de federatie tot welke hij zijn 

aanvraag richtte, maar heeft ook de nationaliteit van één of meerdere andere 
nationale federaties 

c)  de aanvraag voor de licentie werd gericht aan de UCI. 
 

N 
1.1.020.01 Om deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen of namens de KNWU 

uitgezonden te worden naar internationale wedstrijden/toernooien, 
Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen, dient de houder van een licentie 
die  is afgegeven door een bij de UCI aangesloten federatie, niet zijnde de KNWU, en 
die de Nederlandse nationaliteit heeft, persoonlijk lid te zijn van de KNWU. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

1.1.021 De licentie aanvraag moet worden ingediend op een formulier dat door elke federatie 
moet worden opgesteld. De inhoud van een dergelijk formulier wordt door de 
aanvrager (en de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager als deze minderjarig 
is) aanvaard, ongeacht de vorm van de presentatie (elektronisch of op papier). Het 
formulier bevat ten minste de informatie en de verbintenissen vermeld in het model 
van de artikelen 1.1.022 en 1.1.023. 
 
Op papier ingediende aanvragen moeten door de aanvrager worden ondertekend en 
gedateerd. 
 
Elektronische applicatiesystemen omvatten als voorwaarde (i) de volledige acceptatie 
van de voorwaarden van het aanvraagformulier en (ii) een traceerbaar rapport van de 
details van de aanvraag. 
 
(gewijzigd per 01.01.18; 25.06.18) 
 

1.1.022 Voorzijde (deel 1 
UNION  CYCLISTE  INTERNATIONALE 
NAAM VAN DE NATIONALE FEDERATIE 
 
1 categorie waarin de licentie wordt aangevraagd:  UCI :  nationaal : 
2  naam en voornaam: 
3 geboortedatum: 
4 nationaliteit: 
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5 geslacht: 
6 Email adres 
6a UCI ID (huidige en vroegere houders van UCI-ID) 
6b Verplichte UCI ID (nog geen houder van UCI-ID, maar noodzakelijk voor het 

volgen van het seizoen): Ja/Nee 
7 plaats en adres van de voornaamste verblijfplaats op het ogenblik van de 

aanvraag; 
8 plaats en land van de vorige belangrijkste verblijfplaats in geval van 

verandering sinds een Jaar; 
9 de landen waar de aanvrager andere verblijfplaatsen heeft; 
10 Contact persoon, Telefoonnummerr van de contactpersoon ¹; 
11 instantie (federatie of UCI) die de vorige licentie van de aanvrager heeft 

afgeleverd; 
12 instantie (federatie of UCI) die in de loop van de laatste drie jaren de aflevering 

van een licentie geweigerd  heeft; 
13 club van de aanvrager; 
14 UCI ploeg van de aanvrager (naam en soort); 
15 indien de aanvrager een schorsing heeft opgelegd gekregen en hij zou 

geschorst zijn gedurende het gehele jaar of een deel van het jaar waarin de 
licentie geldig is, de instantie die de schorsing heeft uitgesproken:  en de data 
van begin en einde van de schorsing; 

16 verzekering tegen lichamelijke letsels (onkosten voor medische verzorging en 
ziekenhuis, transportkosten, permanente invaliditeit, overlijden) en materieel 
(inkomensverlies) in geval van ongeval tijdens de competitie of  
wielerevenement of tijdens een training: 

  -  naam en adres van de verzekeringsmaatschappij 
  -  naam en adres van de verzekeringnemer 
  -  geldigheidsduur van het verzekeringscontract 
  -  verzekerd bedrag 
  -  territoriale geldigheid 
17 verzekering civiele aansprakelijkheid in geval van lichamelijke letsels of 

materiële schade veroorzaakt aan  derden tijdens een wedstrijd of 
wielerevenement of bij een training: 

 -  naam en adres van de verzekeringsmaatschappij 
 -  naam en adres van de ondertekenaar van de verzekering 
 -  geldigheidsduur van het verzekeringscontract 
 -  verzekerd bedrag 
 -  territoriale geldigheid 
 ------------------------------------------ 

¹ Ik neem er nota van dat het ten zeerste wordt aanbevolen om een 
contactpersoon in te voeren waarmee contact kan worden opgenomen 
in geval van een noodsituatie of een incident waarbij ik betrokken ben 
tijdens mijn deelname aan een evenement. In dit verband bevestig ik 
dat de contactpersoon die op het formulier is vermeld, heeft ingestemd 
met zijn identiteit en dat contactgegevens op mijn licentie worden 
vermeld. 

 
(gewijzigd per 15.10.04; 01.01.17; 01.01.18; 01.10.18) 
 

1.1.023 Achterzijde (Deel 2) 
1 Ik verklaar geen kennis te hebben van zaken die het afleveren van de 

aangevraagde licentie zouden verhinderen. 
 



KNWU REGLEMENTEN 

20210208 Titel 1 : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT 11 

Ik garandeer dat ik op eigen initiatief mijn licentie terugzend zodra nieuwe 
feiten ontstaan die de omstandigheden, zoals die tijdens de licentie aanvraag 
bestonden, essentieel wijzigen.  

 
Ik verklaar geen licentie voor hetzelfde jaar te hebben aangevraagd bij de UCI 
of een andere Nationale federatie. 

 
Deze aanvraag alsook het gebruik van de licentie vallen uitsluitend onder mijn 
verantwoordelijkheid. 

 
2 Ik verbind mij ertoe de statuten en reglementen van de UCI, van de 

continentale confederaties en de nationale federaties na te leven.  
 

Ik verklaar deze voornoemde statuten en reglementen te hebben gelezen of 
de mogelijkheid te hebben gehad daar kennis van te nemen. 

 
Ik zal aan de wedstrijden of wielerevenementen op een sportieve en eerlijke 
manier deelnemen. 

 
Ik zal voldoen aan alle beslissingen die door de UCI/KNWU zijn genomen en 
zal beroepen en geschillen indienen zoals die zijn voorzien in de reglementen. 

   
Ik accepteer het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) als de enige bevoegde 
instantie voor beroep zoals bepaald in de UCI-reglementen en onder de 
voorwaarden uiteengezet in dit reglement, en voor het overige, door de CAS-
code van arbitrage voor sport. 

 
Ik ben het er mee eens dat een geschillenbeslechting met de UCI uitsluitend 
aan het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) zal worden voorgelegd. 

 
3 Ik ga akkoord om me te houden aan en gebonden te zijn met de UCI-

antidopingregels, evenals alle door de UCI aangenomen documenten in 
verband met de antidopingregels en in verband met de World Anti-Doping 
Code. 

 
Ik ben het eens met een voor te leggen in-competitie en out-of-competitie test 
op elk moment als bedoeld in de UCI Anti-Doping regels en gerelateerde 
documenten. Ik ben het eens dat alle monsters die van mij onder de UCI Anti-
Doping regels vallen eigendom van de UCI zijn en dat dergelijke eigendom 
kan worden overgedragen door de UCI aan een andere antidoping 
organisatie, of de eigendom van een andere Anti-Doping organisatie 
overgedragen naar de UCI. 

 
4 Ik erken en ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens die worden 

verwerkt als onderdeel van mijn licentieaanvraag bij mijn nationale federatie 
worden doorgegeven aan en worden bewaard door de UCI (Zwitserland) en 
dat ik ermee akkoord ga dat dergelijke informatie wordt gebruikt voor 
administratie- en bestuursdoeleinden, inclusief het beheer van resultaten en 
ranglijsten, alsook met betrekking tot antidopingactiviteiten en het voorkomen 
van manipulatie van wedstrijden. Ik ga er ook mee akkoord dat mijn 
persoonlijke gegevens indien nodig kunnen worden gebruikt en / of 
doorgegeven aan andere entiteiten zoals  het World Anti-Doping Agency, de 
nationale antidopingorganisaties, het Court of Arbitration for Sport, de 
gerechtelijke organen van de UCI , de nationale en internationale autoriteiten 
die bevoegd zijn met betrekking tot de volgende zaken: 
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a. onderzoeken en / of procedures met betrekking tot mogelijke 

schendingen van de UCI-voorschriften; en 
 

b. elke andere verwerking van persoonlijke informatie die legitiem en 
evenredig is in het kader van het beheer en bestuur van fietsen; en 

 
Ik heb nota genomen van het feit dat ik contact mag opnemen met de UCI op 
het volgende adres om mijn recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering 
van mijn persoonlijke gegevens uit te oefenen: support.ucidata@uci.ch .  

 
(gewijzigd per 13.08.04; 15.10.04; 01.01.17; 01.01.18; 25.06.18) 
 
Vorm van de licentie 

1.1.024 De licentie wordt gemaakt op een kaart die hetzelfde formaat heeft als een creditcard. 
Zij moet de volgende gegevens bevatten : 
 

  Voorzijde 

 
 
Achterzijde 

  

mailto:support.ucidata@uci.ch
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Alle nationale federaties moeten licenties produceren die materieel hetzelfde zijn als 
het hierboven gepresenteerde formaat. Het licentiejaar moet in de positie en in de 
getoonde lettergrootte zijn. Als een Federatie licenties met een QR-code of een 
streepjescode wil uitgeven, wordt hiervoor aan de achterzijde van de licentie ruimte 
voorzien. 
 
Nationale federaties kunnen elektronische licenties (dat wil zeggen smart phone-
compatible) uitgeven in plaats van materiële licenties. Elektronische licenties zullen 
hetzelfde licentieformaat als hierboven beschreven hebben. 
 
Nationale Federaties zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de geldigheid van 
elektronische licenties en alle aspecten die verband houden met beveiliging 
overeenkomstig de relevante toepasselijke wetgeving. 
 
(gewijzigd per 13.08.04; 15.10.04; 01.01.17; 01.01.18; 01.01.19; 05.02.19; 01.01.20) 
 
De tekst aan de achterzijde van de licentie is als volgt: 
Ik ga akkoord met de UCI grondwet en regelgeving, met name zal ik me aan de UCI 
Anti-Doping regels te houden.  
Ik erken ook de exclusieve bevoegdheid van het Hof van arbitrage voor Sport (CAS) 
in Lausanne (Zwitserland), overeenkomstig de relevante bepalingen van de 
verordeningen van de UCI. 
 
(gewijzigd per 15.10.04; 01.01.18) 
 

1.1.025 De licentie wordt verplicht opgesteld in het Frans of in het Engels. De tekst mag in 
andere talen herhaald worden. 
 

1.1.025 Bis Reis autorisaties 
 De organisator en de nationale federatie moeten ondersteuning bieden aan een ploeg 

of renner die is uitgenodigd om deel te nemen (en aan wie een inschrijvingsformulier 
is verstrekt overeenkomstig artikel 1.2.049) met betrekking tot eventuele vereiste 
reismachtigingen. 
 
(ingevoerd per 25.06.18) 
 

1.1.026 [Artikel vervallen per 01.01.18] 
 

1.1.027 De nationale federatie bepaalt of de licentie de foto van de houder moet dragen. 
Indien een foto niet vereist is, moet de houder zich steeds aanmelden met zijn licentie 
en een ander identiteitsbewijs dat wel voorzien is van een foto. 
 
Toelichting 

1.1.028 Nationale federaties zorgen ervoor dat de UCI-ID en relevante contactgegevens, 
zoals adres en e-mailadres, van alle licentiehouders aan de UCI worden 
bekendgemaakt en dat dergelijke informatie up-to-date wordt gehouden. 
 
(gewijzigd per 23.10.19) 
 

1.1.028 Bis Een federatie kan ervoor kiezen geen licenties te verlenen volgens het bovenstaande 
 kleurenschema. In een dergelijk geval moet het jaar van de licentie prominent op de 

voor- en achterkant van de licentie voorkomen. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 15.10.04; 01.10.10; 01.01.16; 08.02.18) 
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1.1.028 Bis Iedere nationale federatie zal de UCI binnen een week informeren omtrent de 

identiteit van de teruggave der eerder ingenomen  licentie’s en welke niet een nieuwe 
licentie betreffen. 
 
(ingevoerd per 01.01.09) 
 
Sancties 

1.1.029 De volgende overtredingen worden bestraft zoals hierna wordt aangeduid: 
1)  deelnemen of pogen deel te nemen aan een wielerwedstrijd of 

wielerevenement zonder houder te  zijn van  een licentie:    
 - start geweigerd en 
 - wachttijd van één jaar voor het ontvangen van een licentie 
2)  deelnemen aan een wielerwedstrijd of wielermanifestatie zonder de licentie te 

kunnen overleggen: 
 - start geweigerd of uitsluiting en 
 - boete van 50 tot 100 Zwitserse francs. 
 
(gewijzigd per 15.10.04; 01.01.18) 
 

N   Wijzigen licentiegegevens 
1.1.029.01 Het is verboden in de licentie te schrappen, te wijzigen of gegevens toe te voegen. 

Indien dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege verhuizen), dient de licentiehouder 
zijn licentie te zenden aan het Uniebureau. 
Voor wijzigen van een licentie dan wel het verstrekken van een duplicaatlicentie 
wegens verlies van het origineel, moet een bedrag voor administratiekosten, jaarlijks 
vast te stellen door het Hoofdbestuur, worden vergoed. 
 

N  Afstand doen c.q. intrekking van licentie 
1.1.029.02   Een licentiehouder kan te allen tijde afstand doen van zijn licentie door deze te 

retourneren aan het Uniebureau. Bij het doen van afstand blijven de reeds bestaande 
verplichtingen in stand en treedt de licentie alleen voor de toekomst buiten werking. 

 
N 
1.1.029.03 Het Hoofdbestuur bezit de bevoegdheid licenties in te trekken dan wel te ontnemen, 

wanneer naar het oordeel van het Hoofdbestuur de licentiehouder niet meer voldoet 
aan de vereisten waarop de licentie is verstrekt.  
Bij schorsing van een licentiehouder lopen alle verplichtingen aan die licentie 
verbonden door. De betrokkene mag echter niet aan wedstrijden deelnemen. Ook bij 
het ontnemen van de licentie blijven de bestaande verplichtingen in stand en treedt 
de licentie alleen voor de toekomst buiten werking. 
 

N  Restitutie erkennings-/licentiegelden 
1.1.029.04 Op grond van wisseling, intrekking of afstand van een erkenning/licentie of schorsing 

van een licentiehouder, onverschillig op welk moment in het lopende kalenderjaar, 
kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het betaalde erkennings-
/licentiegeld. Dit is ook van toepassing op de wedstrijdlicentie. 
 
Diverse voorschriften 

1.1.030 Nationale federaties mogen, volgens door hen vast te stellen voorwaarden, 
toestemming verlenen aan personen om alleen bij gelegenheid deel te nemen aan 
speciale evenementen op nationaal niveau, zonder houder te zijn van een licentie die 
geldig is voor een geheel jaar.  Deze voorwaarden moeten de instemming bevatten 
dat zij zich houden aan de reglementen van de UCI en de nationale federatie en zij 
moeten passend verzekerd zijn voor de gehele dag of alle dagen van het evenement. 
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(gewijzigd per 01.01.05) 
 

N  KNWU-lidmaatschap leden/licentiehouders 
1.1.030.01 Ieder lid en/of licentiehouder dient tevens het KNWU-lidmaatschap te bezitten 

volgens het tarief zoals vermeld in de jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur. De 
kosten van het KNWU-lidmaatschap wordt verrekend via de vereniging.  
 
Voormalige ledenkaarthouders en/of persoonlijke leden van de KNWU worden 
eveneens gerekend tot houder van het KNWU-lidmaatschap volgens het tarief zoals 
vermeld in de jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur. 
 
Voor individueel aangevraagde kaderlicentiehouders zit het bedrag voor het KNWU-
lidmaatschap niet meer verwerkt in de licentieprijs. Men ontvangt hiervoor een aparte 
factuur en zal automatisch van de rekening worden afgeschreven. 
 
Uitgezonderd hetgeen staat vermeld in de jaarlijks uit te geven licentiematrix per 
discipline, geeft het KNWU-lidmaatschap voor licentiehouders geen recht om deel te 
nemen aan wedstrijden en/of activiteiten waar men op basis van hun licentie 
reglementair niet aan mag deelnemen en welke uitsluitend bedoeld zijn voor houders 
van enkel het KNWU-lidmaatschap. 
Overtreding van deze regel zal worden bestraft volgens artikel N.12.11.006 
(Schorsing minimaal 1 maand in combinatie met een geldboete). 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11; 01.01.14; 01.01.21) 
 

N 
1.1.030.02 Licentiehouders met een lichamelijke beperking welke voldoen aan de voorwaarden 

gesteld in de artikelen N.1.3.011.01 en N.1.3.011.02 mogen op basis van verkregen 
richtlijnen deelnemen aan valide weg- en baanwedstrijden op (uitsluitend) de 
nationale kalender. 
 
(gewijzigd per 01.01.08) 
 

1.1.031 De artikelen 1.1.011 tot 1.1.029 zijn niet van toepassing op renners uit de 
jeugdcategorie: deze procedures worden door de nationale federaties zelf bepaald. 
Voor de categorieën Jeugd en Nieuwelingen wordt de licentie verstrekt door de bond 
waar vereniging zich bevindt. 
 

1.1.032 Een licentiehouder wiens licentie werd ingetrokken omwille van een schorsing die 
beperkt wordt tot het grondgebied van de nationale federatie, kan bij de UCI een 
voorlopige toelating krijgen voor de andere landen die lid zijn van de UCI. Deze 
voorlopige toelating blijft aan dezelfde regels onderworpen als de licentie. 
 

1.1.033 A Voor de wereldkampioenschappen, de continentale kampioenschappen en
   Wereldbeker wedstrijden, kan een renner alleen geselecteerd worden door de 
   federatie van zijn nationaliteit, ongeacht welke federatie de licentie uitgegeven 
   heeft. Een renner wordt onderworpen aan de reglementen en de leiding van    
   de nationale federatie van zijn nationaliteit voor al wat betreft zijn selectie in 
   de nationale ploeg. 

 
Een stateloze renner mag alleen geselecteerd worden door de nationale 
federatie van een land, waar hij gedurende de laatste vijf jaar onafgebroken 
heeft gewoond. 
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B Een renner, die meerdere nationaliteiten bezit, wordt gevraagd om bij zijn 
eerste licentie-aanvraag een nationaliteit te kiezen. Deze keuze van 
nationaliteit is bepalend voor alle aangelegenheden betreffende het UCI 
reglement.  

 
Een renner kan in de volgende gevallen en onder de volgende voorwaarden 
een wijziging van nationaliteit aan de UCI vragen: 

 
a. Als de nationaliteit in kwestie om welke reden dan ook verloren gaat, 

kan de renner een nationaliteiten kiezen waarnaar hij recht heeft; 
 

b. als een renner minderjarig was op het moment dat hij voor het eerst 
een rijbewijs aanvraagde in overeenstemming met de relevante wetten 
van zijn huidige nationaliteit, kan de renner een andere nationaliteit 
kiezen waartoe hij behoort bij het doen van een eerste aanvraag voor 
een rijbewijs nadat hij de meerderjarige leeftijd heeft bereikt; 

 
c. ls een renner een andere nationaliteit heeft zonder de letters a. of b. 

toe te passen. Een wijziging van nationaliteit met toepassing van het 
gestelde onder letter c mag slechts twee keer voorkomen tijdens de 
carrierre van de renner; 

 
Om zijn nationaliteitswijziging te formaliseren, moet de renner de volgende 
documenten naar de juridische diensten van UCI sturen: 
 
- Bewijs van geschiktheid voor de gekozen nationaliteit (ex: paspoort of 

certificaat uitgegeven door een ministerie, consulaat, ambassade, enz.). 
 
- Een formele verklaring van de renner, ondertekend en gedateerd, die de 

keuze van de nationaliteit en het feit dat hij op de hoogte is van de beperkingen 
die zijn opgelegd aan deelname indien van toepassing. 

 
Als een renner voornemens is zijn nationaliteitsverandering van kracht te laten 
worden vanaf een specifieke datum, zal de renner zijn verzoek ten minste drie 
maanden voor die datum bij de UCI moeten indienen. 
 
Zodra de nationaliteitswijziging officieel is, stelt de UCI de renner en de betrokken 
nationale federaties op de hoogte. 
 
In geval van nationaliteitsverandering behoudt de renner de individuele punten die 
tijdens zijn loopbaan zijn verworven. De punten die het land van zijn vroegere 
nationaliteit heeft gekregen, worden door de natie bewaard. 
 
In het geval bedoeld in letter c en op voorwaarde dat de renner reeds heeft 
deelgenomen aan ten minste één van de evenementen waarnaar wordt verwezen in 
paragraaf A (categorieën Elite / U23 / Junior), kan de renner niet deelnemen aan de 
volgende editie van de wereldkampioenschappen en de continentale 
kampioenschappen (categorieën Elite / U23 / Junior) na de bevestiging van de 
verandering van nationaliteit door de UCI. 
 
In het geval van een tweede nationaliteitsverandering onder de letter c, en op 
voorwaarde dat de renner reeds heeft deelgenomen aan ten minste een van de 
evenementen waarnaar wordt verwezen in paragraaf A (Elite / U23 / Junior-
categorieën), kan de renner niet deel nemen aan de volgende twee edities van de 



KNWU REGLEMENTEN 

20210208 Titel 1 : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT 17 

wereldkampioenschappen en continentale kampioenschappen (categorieën Elite / 
U23 / Junior) na de bevestiging van de verandering van nationaliteit door de UCI. 
 
C. Deelname aan nationale kampioenschappen staat beschreven in artikel 

1.2.028 van deze reglementen. 
 
D. De bepaling van het land waarvoor een renner bij de Olympische Spelen mag 

uitkomen wordt geregeld in het Olympisch Charter en in het Para Olympisch 
Handboek (IPC). 

 
 (gewijzigd per 01.01.04; 01.10.11; 01.05.14; 01.01.19; 05.02.19) 
 
 

§ 1 Bis Classificatiekaart 
 

1.1.033 Bis Elke atleet met een handicap moet worden beoordeeld volgens de vastgestelde 
indelings procedure om te bepalen of hij in aanmerking komt of niet volgens de 
classificatiesysteem (zie art. 16.5.001 ff). 
 
Na deze evaluatie wordt een classificatiekaart afgegeven die de functionele klasse 
van de atleet aangeeft (art.16.4.010) respectievelijk de niet –subsidiabele status (NE). 
De classificatiekaart moet worden getoond wanneer hierom wordt gevraagd door een 
bevoegde autoriteit, bij elke UCI evenementen, paracycling of niet. 
 
(ingevoerd per 01.07.13) 
 
  

§ 2 Categorieën van renners 
 

1.1.034 Voor deelname aan wedstrijden op de internationale kalender worden de categorieën 
van renners bepaald door de leeftijd van de deelnemers, die wordt berekend door het 
verschil tussen het jaar van het evenement en het geboortejaar van de renner. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.17) 
 

1.1.034 Bis Voor deelname aan wedstrijden op de internationale kalender en nationale  
 kampioenschappen zijn renners verplicht om een UCI-ID te hebben. 

 
(ingevoerd per: 01.01.17) 
 

1.1.035 Onder voorbehoud van de relevante wettelijke bepalingen, hebben alleen renners van 
17 jaar of ouder, aan wie een licentie uitgegeven is voor een van de hierna volgende 
internationale categorieën, het recht deel te nemen aan wedstrijden op de 
internationale kalender. Desalniettemin mogen renners van 16 jaar of jonger 
deelnemen aan internationale BMX evenementen (inclusief BMX Freestyle 
evenementen) en Para firte evenementen als de van toepassing zijnde wetgeving dit 
niet verhindert. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.17; 01.01.19) 
 

N 
1.1.035.01 Tenzij anders geregeld in het KNWU reglement voor de wielersport of de Jaarlijkse 

Besluiten, mogen licentiehouders van de KNWU uitsluitend deelnemen aan 
wedstrijden die georganiseerd worden voor de categorie die op hun licentie vermeld 
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staat. Dit geldt ook voor wedstrijden in het buitenland, ongeacht of daar 
uitzonderingen van toepassing zijn. 
 
(ingevoerd per 01.01.09) 
 

1.1.036 Mannen 
Jeugd 
Met deze categorie worden renners van 16 jaar of jonger bedoeld en wordt geregeld 
door de nationale federaties, behalve zoals voorzien voor BMX en Para-cycling in 
artikel 1.1.035.  
Junioren (MJ: Mannen Junioren) 
Deze categorie bestaat uit renners van 17 en 18 jaar 
Jonger dan 23 jaar (MU: Mannen Onder 23)  (N = Beloften) 
Deze categorie is bestemd voor renners tussen 19 en 22 jaar. 
Elite (ME: Mannen Elite) 
Renners van 23 jaar en ouder. 
Masters (MM: Mannen Masters) 
Deze categorie is bestemd voor renners van 30 jaar en ouder, die zelf voor deze 
status kiezen.  
De keuze voor de status “Master” wordt niet toegekend aan een renner die behoort 
tot een bij de UCI geregistreerde ploeg. 
Renners aangepast wielrennen 
Deze categorie is bestemd voor renners met een beperking zoals gespecificeerd door 
een UCI Functioneel Classificatie systeem zoals omschreven in titel 16, hoofdstuk 5.   
 
Een para-renner met een beperking krijgt om reden van gezondheid en veiligheid wel 
of geen aanvullende categorie toegewezen uit de geldende lijst, met betrekking tot de 
gevestigde integratie-procedure. Dit is afhankelijk van de ernst en de aard van de 
beperking. Aan een renner kan de uitslag van de functionele classificatietest worden 
gevraagd. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 25.06.07; 01.07.13; 01.01.15; 01.03.16; 01.01.19) 
 

N 
1.1.036.01 In het geval van een gehandicapte sporter kunnen een keuringsarts (gezondheid) en 

een gelicentieerde trainer (veiligheid) in overleg bepalen met een classifier van 
gehandicaptensport.nl of een aanvullende categorie toegewezen kan worden. Zie 
verder ook de artikelen N 1.3.011.01 & N 1.03.011.03. 

N                     Categorieën Mannen 
Categorie-indeling internationaal volgens artikel 1.1.034 en nationaal 

 

Jeugd Van 8 t/m 14 jaar (BMX v.a. 5 Jaar).  
Deelname aan wedstrijden in categorie 1 (alleen BMX), 2 & 4 

Nieuwelingen 15 & 16 jaar. 
Deelname aan wedstrijden in categorie 2 & 4 
Deelname uitsluitend BMX ook categorie I 

Junioren 17 & 18 jaar.  
Deelname aan wedstrijden in categorie1, 2 & 4 

Jonger dan 23 jaar 
(N = Beloften) 

19 t/m 22 jaar.  
Deelname aan wedstrijden in categorie 1, 2 & 4 

Elite met contract 
(Professional A) 

 
(Professional B) 

23 jaar en ouder (ook beloften behorend tot een WTT/PCT). 
- Behorend tot een WorldTour Team, UCI Professional Continental team, 

UCI MTB Team of UCI Baan Team. 
- Individueel of behorend tot een UCI Continentaal team met een 

arbeidscontract conform art. 1.1.038.11 onder c.1. of c.2 
Deelname aan wedstrijden in categorie 1, 2 & 4 
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Elite zonder 
contract 

23 jaar en ouder. 
Lid van een club of behorend tot een Landelijk Discipline Team (LDT)  
Deelname aan wedstrijden in categorie 1, 2 & 4 

Amateurs Vanaf 19 Jaar. Vanaf 30 jaar wordt de UCI categorie “Master” op de licentie 
aangegeven, tenzij voor de categorie "Amateur" wordt gekozen. 
Deelname aan wedstrijden in de categorie 1, 2 & 4 

Masters Vanaf 30 jaar (tenzij gekozen wordt voor de categorie Amateur of Elite). 
De leeftijdscategorie wordt op de licentie vermeld (30+, 40+, 50+) 
Deelname aan wedstrijden in de categorie 1, 2 & 4 

Sportklasse Vanaf 19 jaar. 
Deelname aan wedstrijden in categorie 2 & 4 
Deelname uitsluitend BMX ook categorie 1 

Startlicentie Alle leeftijden. 
Deelname aan wedstrijden in categorie 4. 
Deelname aan Funklasse wedstrijden en sportstimulering. 
Deelname aan een NCK.  
Deelname BMX zie Titel 6 
Zie voor de jeugdcategorieën de artikelen 20.1.002 & 20.1.003 

                    

(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.06; 01.01.11; 01.01.14; 
01.09.15; 01.01.18; 01.01.21) 
 

N  Promotie/Degradatie 
1.1.036.02 De promotie/degradatie is van toepassing in de discipline wegwielrennen bij de 

mannen categorieën vanaf 19 jaar en ouder t.w. de Sportklasse, Amateurs en Elite. 
De Mastercategorieën welke op leeftijd (30+, 40+, 50+ en 60+) gebaseerd zijn vallen 
buiten het promotie/degradatie systeem. 
 
Promotie/degradatie is mogelijk gedurende het gehele seizoen: 
• Vrijwillige promotie na het behalen van 50 punten; 
• Verplichte promotie bij het behalen van 100 punten (binnen 6 dagen 

promoveren); 
• Degradatie is mogelijk (niet verplicht) bij minder dan 20 punten en kan nooit 

lager dan 1 categorie; 
• De behaalde punten zijn 365 dagen geldig; 
• Degradatie is niet mogelijk gedurende hetzelfde kalenderjaar als waarin de 

promotie heeft plaatsgevonden; 
• Degradatie is niet mogelijk wanneer vrijwillig is gekozen voor promotie tussen 

50 – 99 punten; 
• Bij hoge uitzondering is in specifieke gevallen dispensatie mogelijk. 
 
Promotiepunten kunnen alleen behaald worden in nationale Categorie 2 wedstrijden. 
Categorie 3/4 wedstrijden tellen niet mee in het promotie/degradatie systeem. 
 
Er zijn twee klassementen aan te duiden als: 
• Klassement 35 voor Sportklasse (punten voor de eerste 20 aankomende 

renners) 
• Klassement 20 voor Amateurs (punten voor de eerste 10 aankomende 

renners) 
 
Uitzonderingen: 
1. Een renner (Amateur) hoeft niet te promoveren naar de Elite bij de leeftijd 40+. 
2. Een renner (Sportklasse) hoeft niet te promoveren naar de Amateurs bij de 

leeftijd 50+. 
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3. Uitgezonderd wedstrijden in ploegverband zijn de verplicht promoverende 
Amateurs naar Elite gedurende het promotiejaar vrijgesteld van de verplichte 
clubkleding. 

4. Bij promotie naar een hogere klasse betaalt de renner een hogere licentieprijs 
pas bij verlenging van de licentie in het nieuwe kalenderjaar. 

 
Puntensysteem: 
 

Plaats Klassement 35 
(Punten) 

Plaats Klassement 20 
(Punten) 

1 35 1 20 

2 30 2 17 

3 25 3 15 

4 20 4 13 

5 18 5 11 

6 16 6 9 

7 14 7 7 

8 13 8 5 

9 12 9 3 

10 11 10 1 

11 10 

 

12 9 

13 8 

14 7 

15 6 

16 5 

17 4 

18 3 

19 2 

20 1 

 
(Opnieuw ingevoerd per 01.01.19) 
 

1.1.037 Vrouwen 
Jeugd 
Met deze categorie worden rensters van 16 jaar of jonger bedoeld en wordt geregeld 
door de nationale federaties, behalve zoals voorzien voor BMX en Para-cycling in 
artikel 1.1.035. 
Junioren (WJ: Vrouwen Junioren) (N= junior-vrouwen) 
Deze categorie bestaat uit rensters van 17 en 18 jaar 
Belofte Vrouwen (WU: Vrouwen U23) 
Tenzij anders in het reglement aangegeven, is deze categorie bestemd voor de 
leeftijd van 19 t/m 22 jaar. 
Elite (WE: Vrouwen Elite) 
Deze categorie is bedoeld voor rensters van 23 jaar en ouder. 
Masters (WM: Vrouwen Masters) 
Deze categorie is bestemd voor rensters van 30 jaar en ouder die kiezen voor deze 
status. De keuze voor de status “Master” wordt niet toegekend aan een renster die 
behoort tot een bij de UCI geregistreerde ploeg. 
Para-rensters 
Deze categorie is bestemd voor rensters met een beperking zoals gespecificeerd door 
een UCI Functioneel Classificatie systeem zoals omschreven in titel 16, hoofdstuk 5.   
 
Een para-renster met een beperking krijgt om reden van gezondheid en veiligheid wel 
of geen aanvullende categorie toegewezen uit de geldende lijst, met betrekking tot de 



KNWU REGLEMENTEN 

20210208 Titel 1 : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT 21 

gevestigde integratie-procedure. Dit is afhankelijk van de ernst en de aard van de 
beperking. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 25.06.07; 01.07.13; 01.01.17; 01.01.19) 
 

N 
1.1.037.01 In het geval van een gehandicapte sporter kunnen een keuringsarts (gezondheid) en 

een gelicentieerde trainer (veiligheid) in overleg bepalen met een classifier van 
gehandicaptensport.nl of een aanvullende categorie toegewezen kan worden. 
Zie verder ook de artikelen N 1.3.011.01 & N 1.03.011.03. 

N                    Categorieën Vrouwen 
Categorie-indeling internationaal volgens artikel 1.1.034 en nationaal. 

 

Jeugd van 8 t/m 14 jaar (BMX v.a. 5 Jaar).  
Deelname aan wedstrijden in categorie 1 (alleen BMX), 2 & 4 

Nwl. Meisjes 15 & 16 jaar.  
Deelname aan wedstrijden in categorie 2 & 4 
Deelname uitsluitend BMX ook categorie 1 

Junior vrouwen 17 & 18 jaar.  
Deelname aan wedstrijden in categorie 1, 2 & 4 

Jonger dan 23 jaar (V) 
(N= beloften) 

19 t/m 22 jaar. 
Deelname aan wedstrijden in categorie 1, 2 & 4 

Professional B 23 jaar en ouder 
Behorend tot een UCI vrouwen team, LDT of Individueel Professional 
Deelname aan wedstrijden in categorie 1, 2 & 4 

Elite zonder contract 23 jaar en ouder. 
Lid van een club of behorend tot een LDT zonder arbeidscontract conform art. 
1.1.038 onder c.1 of c.2. 
Deelname aan wedstrijden in categorie 1, 2 & 4 

Amateurs (V) Vanaf 19 Jaar. Vanaf 30 jaar wordt de UCI categorie “Master” op de licentie 
aangegeven, tenzij voor de categorie "Amateur (V)" wordt gekozen. 
Deelname aan wedstrijden in de categorie 1, 2 & 4 

Masters (V) Vanaf 30 jaar. Wordt als UCI categorie “Master” op de licentie aangegeven 
(tenzij gekozen wordt voor de categorie Elite of Amateur [V]). 
Deelname aan wedstrijden in de categorie 1, 2 & 4 

Sportklasse Vanaf 19 jaar. 

Deelname aan wedstrijden in categorie 2 & 4 

Deelname uitsluitend BMX ook categorie 1 

Startlicentie Alle leeftijden. 
Deelname aan wedstrijden in categorie 4. 
Deelname aan Funklasse wedstrijden en sportstimulering. 
Deelname aan een NCK.  
Deelname BMX zie Titel 6 
Zie voor de jeugdcategorieën de artikelen 20.1.002 & 20.1.003 

 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.06; 01.01.11; 01.01.14; 
01.09.15; 01.01.18; 01.01.21) 
 

1.1.038 De benamingen mogen in de nationale talen om taalkundige redenen worden 
aangepast. 
 

N  Bijzondere voorwaarden betreffende bepaalde categorieën van leden 
1.1.038.01 Conform het gestelde in o.m. artikel 1.1.030 bestaat er voor o.a. prominenten de 

mogelijkheid deel te nemen aan bepaalde wielerwedstrijden. Zulks ter beoordeling 
aan de consul van het district waar de prominenten wedstrijd plaats zal vinden. 
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De z.g. prominenten wedstrijden zijn niet regio/afdeling/district gebonden en kunnen 
aan ieder KNWU evenement als aparte wedstrijd door de organisator worden 
toegevoegd.  
Om de deelnemers afdoende te verzekeren tijdens het evenement dienen deze in het 
bezit te zijn van een (Dag)-startlicentie. Dit kan vlak voor de wedstrijd nog via de 
KNWU-site geregeld worden. Zonder deze (Dag)-startlicentie is deelname aan z.g. 
prominenten wedstrijden niet mogelijk. 
Er  zal voor deze categorie niet automatische het KNWU-lidmaatschap ontstaan. 
 
Binnen een district bestaat verder de mogelijkheid om een wedstrijd van maximaal 30 
kilometer te organiseren voor niet licentiehouders genaamd “Funklasse”. De wijze 
waarop en als welk onderdeel een dergelijke wedstrijd wordt verreden dient in overleg 
en met toestemming van de consul van het district waar de wedstrijd plaats zal vinden 
te worden ingevuld. De consul of diens vertegenwoordiger ziet toe op naleving van 
de op schrift gestelde afspraken en voorwaarden.  
De “Funklasse” wedstrijden kunnen niet apart worden verreden en dienen altijd 
onderdeel uit te maken van een bestaand evenement in KNWU verband.  
Voorwaarde is verder dat de deelnemers aan een dergelijke wedstrijd woonachtig zijn 
respectievelijk gelieerd zijn aan een firma/bedrijf of onderneming binnen  een straal 
van 25 kilometer van de plaats waar de wedstrijd wordt verreden. Tevens dienen de 
deelnemers een dag-startlicentie (eenmalige deelname) of startlicentie digitaal bij de 
KNWU aan te vragen. Dit kan vlak voor de wedstrijd nog via de KNWU-site geregeld 
worden. Zonder deze Dag-startlicentie of startlicentie is deelname aan Funklasse 
wedstrijden niet mogelijk. Deelname door andere licentiehouders van de KNWU of 
één der samenwerkende federaties is in “Funklasse” wedstrijden niet toegestaan. 
Het dragen van een goedgekeurde harde schaalhelm is verplicht. 
Het maximale prijzenschema voor de “Funklasse” wedstrijden is Schema W 
(ereprijzen) met een maximum van 5 eindprijzen. Premies mogen derhalve niet 
worden verreden. 
De uitslag van een “Funklasse” wedstrijd zal middels visuele waarneming 
plaatsvinden. Het plaatsen van een transponder is voor deelnemers aan “Funklasse” 
wedstrijden derhalve niet van toepassing. 
Behoudens hetgeen gesteld in de jaarlijkse besluiten van het Hoofdbestuur kan de 
hoogte van inschrijfgelden door de organisator worden bepaald en is niet aan een 
minimum of maximum gebonden. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11; 01.01.13; 01.01.14; 01.01.21) 
 

N  KNWU-lidmaatschap 
1.1.038.02 Het KNWU-lidmaatschap voor rennerslicentiehouders is verplicht en wordt verkregen 

middels aanmelding door de club waarvan men lid is. Ook de verrekening vindt via de 
desbetreffende club plaats. 

 
Het KNWU-lidmaatschap voor niet licentiehouders kan worden verkregen middels 
een zelfstandige individuele aanvraag bij de KNWU via de KNWU site of via een 
aangesloten vereniging vallende onder de KNWU vlag. 
De (dag)startlicentie moet ook door alle deelnemers voor aanvang van een Categorie 
4 wedstrijd zelf via de KNWU-site worden aangevraagd. De (dag)startlicentie geldt 
als startbewijs en als bewijs van verzekering (volgens de geldende KNWU-
bepalingen) voor de betreffende wedstrijd. Het KNWU-lidmaatschap blijft gedurende 
het gehele kalenderjaar van kracht. 
 
Deelname met de startlicentie is mogelijk in Categorie 4 wedstrijden (Club- en Inter 
clubwedstrijden), andere clubactiviteiten, een NCK en afdeling kampioenschappen 
BMX alsmede sportstimulering en Funklasse wedstrijden. 
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Zie verder ook de jaarlijks te publiceren licentiematrix per discipline welke als officiële 
mededeling van het Hoofdbestuur gezien dient te worden. 
Zolang de in de matrix genoemde Categorie 3 wedstrijden in een overgangsfase 
zitten, behoren deze reglementair tot Categorie 4 wedstrijden en genieten dezelfde 
status. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11; 01.01.12; 01.01.14; 01.09.15; 01.01.21) 
 

N  Wisselen van club 
1.1.038.03  Een licentiehouder mag uitsluitend in die uitzonderlijke gevallen waarin dit reglement 

of de Jaarlijkse Besluiten dit toestaan, uitkomen voor een andere club dan die, 
waarvan de naam op zijn licentie is vermeld. In ieder geval is de uitdrukkelijke, 
schriftelijke, toestemming nodig van de club waarvan de naam op de licentie staat 
vermeld. 
 

N  
1.1.038.04 Een renner mag met ingang van het nieuwe kalenderjaar voor een andere club 

uitkomen c.q. de naam van een andere club op zijn licentie laten vermelden. De 
overgang naar een andere club c.q. de wijziging van de clubnaam op de licentie 
geschiedt volgens vastgestelde richtlijnen. 
Op het licentieformulier moet de rubriek “Wisseling van Vereniging” worden ingevuld, 
waarbij: 
a.  de club waarvan de naam op de laatst uitgegeven licentie vermeld is, verklaart 

dat de renner/renster aan zijn/haar verplichtingen tegenover de club heeft 
voldaan; 

b. de club waarvan de naam op de nieuwe licentie vermeld gaat worden, 
verklaart dat renner/renster als lid van de club is of wordt geregistreerd. 
Nadat beide clubs de aanvraag ondertekend hebben dient deze te worden 
ingediend bij het secretariaat van het district waar de oude club gevestigd is. 

 
In bijzondere gevallen mag een renner ook op een reeds voor een kalenderjaar 
verstrekte licentie de naam van de club op die licentie wijzigen indien aan het onder 
a. en b. gestelde is voldaan en onder de aanvullende voorwaarden dat: 
c de betrokken partijen (clubs en renner/renster) ook anderszins geen bezwaar 

hebben tegen de omwisseling; 
d. de betreffende renner/renster vanaf de dag van de wijziging, gedurende het 

lopende kalenderjaar, niet voor de club mag uitkomen in de door de KNWU 
ingestelde competities en de nationale clubkampioenschappen. 

 
N  Categoriewisseling (2e of 3e categorie na de 1e keuze) tijdens kalenderjaar  
1.1.038.05 Licentiehouders, die de keuze hebben uit meerdere categorieën, mogen gedurende 

een kalenderjaar op eigen verzoek van categorie wisselen tegen het daarvoor 
geldend tarief zoals gepubliceerd in de jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur.  
   
Bij omwisseling van categorie moet aan alle licentievoorwaarden voor de nieuwe 
categorie worden voldaan. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.06; 01.01.11) 
 

N 
1.1.038.06  Indien, zoals in het vorige artikel omschreven, in een kalenderjaar een licentie wordt 

verstrekt en de licentiehouder wil van categorie veranderen, dan wordt op de prijs van 
de nieuwe licentie het reeds betaalde bedrag voor de oorspronkelijke licentie in 
mindering gebracht; was de prijs voor de oorspronkelijke licentie hoger dan die voor 
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de nieuwe licentie dan zal geen restitutie plaatsvinden. Tevens worden administratie- 
en duplicaatkosten in rekening gebracht. 
 

N  Medische keuring 
1.1.038.07 a. Iedereen die een KNWU-renners-/rensterslicentie aanvraagt moet volledig, en 

naar waarheid, een zgn. medische checklist invullen volgens de jaarlijks uit te 
vaardigen richtlijnen van de medische commissie.  
De medische commissie kan op grond van indicaties, als gevolg van de 
antwoorden die zijn ingevuld op de medische checklist, een bewijs van een 
medisch onderzoek eisen, uitgevoerd door een arts die door de SCAS is 
gecertificeerd. 

b. Het medisch onderzoek blijft geldig, ook na een eventuele onderbreking van 
één of meer jaren, tenzij de medische checklist aanleiding is voor een nieuw 
medisch onderzoek. 

c. De aanvrager die een KNWU-renners-/rensterslicentie verkrijgt door 
onvolledige of onjuiste invulling van de medische checklist, is aansprakelijk 
voor alle gevolgen die hieruit kunnen ontstaan. Bij vaststelling van onvolledige 
of onjuiste invulling wordt de licentie ingetrokken of ontnomen. 

d. De resultaten van (een) onderzoek(en), zoals hiervoor bedoeld, kan/kunnen 
aanleiding zijn om geen KNWU-renners-/rensterslicentie aan de aanvrager te 
verstrekken c.q. de licentie in te trekken of te ontnemen (art. 1.1.029.02). 
De aanvrager die door de gecertificeerde arts wordt afgekeurd kan een second 
opinion vragen bij een andere, door de SCAS gecertificeerde arts. 
Wanneer ook de second opinion leidt tot een zodanig keuringsresultaat dat 
deze voor de KNWU gegronde reden oplevert om het niet verstrekken of 
intrekken van de licentie te handhaven, is tegen deze laatste beslissing geen 
nader beroep mogelijk. 

 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.04; 01.01.11; 01.01.18) 

 
Kalenderkaarten voor nog geen KNWU-licentiehouders jonger dan 21 jaar, die 
deelnemen aan BWB-wedstrijden 

 
N 
1.1.038.08 De Belgische Wielrijdersbond stelt verplicht dat alle KNWU-licentiehouders jonger 

dan 21 jaar een (persoonlijke) kalenderkaart aanvragen die bij elke wedstrijd in België 
dient te worden getoond. 
 

N  
1.1.038.10 Overzicht verzetten 

 
 
Categorie 

 
Leeftijd 

 
Max. verzet 

 
Bijzonderheden 

 
Jeugd  
categorie I 
categorie 2 
categorie 3 
categorie 4 
categorie 5 
categorie 6  
categorie 7 

 
(meisjes) 

8    (8 of 9) 
9    (10) 
10  (11) 
11  (12) 
12  (13) 
13  (14) 
14 

 
cat. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
Weg 
5,46 m 
5,46 m 
5,78 m 
5,78 m 
6,14 m 
6,14 m 
6,55 m 

 
Baan 
5,46 m 
5,46 m 
5,78 m 
5,78 m 
6,14 m 
6,14 m 
6,55 m 

 
Veld 
5,61 m 
5,61 m 
5,94 m 
5,94 m 
6,31 m 
6,31 m 
6,73 m 

 
 
België: 5,45 m 
België: 5,45 m 
België: 5,45 m 
België: 5,69 m 
België: 5,69 m 
België: 6,40 m 
België: 6,40 m 

Nieuwelingen 15 
16 

weg:   7m01 
baan:  7m01 
veld:   7m01 

België: 7,32 m 
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Categorie 

 
Leeftijd 

 
Max. verzet 

 
Bijzonderheden 

Nieuweling- 
meisjes 

15 
16 

weg:   7m01 
baan:  7m01 
veld:   7m01 

België: 7,32 m 

Junioren 17 
18 

weg:   7m93 
Geldt ook voor tijdritten 
baan:  vrij 
veld:   vrij 

België: 7m93 

Junior-
vrouwen 

17 
18 

weg:   7m93 
Geldt ook voor tijdritten 
baan:  vrij 
veld:   vrij 

België 7,93 m 
Junior-vrouwen rijdend in 
combinatie met vrouwen: 
Maximaal 7,93  m 

Overigen 19 en ouder Vrij  

 
TOEGESTANE VERZET BIJ COMBINATIEWEDSTRIJDEN 
Wanneer een combinatie wedstrijd wordt verreden waar verschillende 
leeftijdscategorieën aan deelnemen, dan is het in nationale wedstrijden toegestaan 
om te rijden met het verzet van de hoogste categorie.  
Dit is, naast de individuele wedstrijden, ook van toepassing bij ploegentijdritten op de 
weg of ploegachtervolging/teamsprint op de baan. 
 
Wanneer in een individuele combinatiewedstrijd een aparte uitslag van toepassing is, 
dan dient met het verzet van die categorie te worden gereden waartoe men behoort 
en is het verzet van de hoogste categorie niet van toepassing (b.v. jeugdcat. 6/7 of 
nieuwelingen/junioren M/V). 
 
(gewijzigd per 01.01.10; 01.09.10; 01.09.11; 01.01.12; 01.10.13; 01.01.16; 01.01.17; 
01.09.19) 
 

N  Beroepsrenners / Elite met contract M/V 
1.1.038.11  Een beroepsrennerlicentie (M/V) kan worden verstrekt aan wielrenners/sters op of 

vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanvrager 19 jaar zal worden. De 
beroepswielrenner/ster die voor de eerste keer in aanmerking wenst te komen voor 
een beroepsrennerlicentie, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
a.  hij/zij moet voldoen aan de gestelde voorwaarden ten aanzien van de 

medische screening zoals beschreven in artikel N 1.1.038.07; 
b.  hij/zij dient tenminste de twee voorafgaande jaren in KNWU-verband actief te 

zijn geweest als wielrenner, en door verrichte prestaties te hebben bewezen 
geschikt te zijn voor het vak van beroepsrenner; 

c.  hij/zij moet een kopie van een arbeidscontract overleggen, welk contract 
voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de arbeidsovereenkomst en dat 
is aangegaan met een UCI Team, LDT of club die als werkgever fungeert. De 
looptijd van het contract met een UCI Pro Tour Team of UCI Professionele 
Continentale ploeg dient te voldoen aan het bepaalde in Titel 2, hoofdstukken 
15 en 16. 
De looptijd van het contract met een UCI continentale ploeg, UCI vrouwen 
ploeg, LDT of club is zodanig dat contracten gesloten voor 1 juli van een 
kalenderjaar niet eerder eindigen dan op 31 december van het jaar van 
aanvang van het contract, terwijl contracten gesloten op of na 1 juli van een 
kalenderjaar niet eerder eindigen dan op 31 december van het jaar volgend 
op het jaar van aanvang van het contract. 
c.1 hetzij tenminste het in Nederland geldende wettelijke minimumloon 

geldende voor een voltijdse werknemer; 
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c.2 hetzij tenminste zestig procent van het in Nederland geldende 
wettelijke minimumloon geldende voor een voltijdse werknemer.  
Voor contracten als bedoeld onder c.2. geldt tevens de eis dat een 
arbeidstijd van minimaal 23 uren per week als beroepsrenner is 
overeengekomen. Alleen de beroepsrennerlicentie afgegeven in 
verband met een contract dat in overeenstemming is met het bepaalde 
onder c.1. voldoet aan de regels voor arbeidscontracten van een 
renner die behoort tot een UCI Pro Tour Team of UCI Professionele 
Continentale ploeg. Dit betekent dat de beroepsrennerlicentie 
afgegeven in verband met een contract dat niet in het voltijdse 
minimumloon voorziet, doch wel in overeenstemming is met het 
bepaalde onder c.2., geen recht geeft  op toetreding tot een UCI Pro 
tour Team of UCI Professionele Continentale ploeg.  
Een arbeidscontract (c.1. of c.2.) afgesloten met een continentale 
ploeg, UCI vrouwen ploeg, LDT of club heeft uitsluitend nationale 
strekking en de desbetreffende beroepsrennerlicentie kwalificeert 
volgens UCI-categorie, te weten Jonger dan 23 jaar (beloften), dan wel 
Elite (Elite zonder contract, dan wel Elite vrouwen) op grond waarvan 
de voor deze categorieën geldende voorschriften met betrekking tot 
deelname aan wedstrijden op de internationale of continentale 
kalenders van toepassing zijn. 

d. In het arbeidscontract met het UCI Team, LDT of club is opgenomen de 
bepaling dat de wielrenner/ster verplicht is deel te nemen in de Stichting 
Contract Spelersfonds KNVB (CFK) en dat de werkgever voor de 
wielrenner/ster verplicht is premie af te dragen aan het CFK overeenkomstig 
het bepaalde in het reglement of de reglementen van het CFK zoals die (na 
wijziging) luiden. De werkgever is gerechtigd de premie geheel of ten dele in 
te houden op het loon van de wielrenner/ster. De wielrenner/ster verkrijgt 
aanspraken op uitkering overeenkomstig het reglement of de reglementen van 
het CFK zoals die (na wijziging) luiden. 

 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.11; 01.01.13; 01.01.18) 
 

N 
1.1.038.12  Geen enkel contract, gesloten tussen een beroepswielrenner/ster en een 

(rechts)persoon, die verondersteld wordt directe of indirecte belangen bij de 
wielersport te hebben, mag in strijd zijn met de geldende bepalingen van de UCI en 
de KNWU., behoudens het in artikel 1.1.038.11 onder c.2. bepaalde. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 

 
N 
1.1.038.12  Geen enkel contract, gesloten tussen een beroepswielrenner en een (rechts)persoon, 

die verondersteld wordt directe of indirecte belangen bij de wielersport te hebben, 
mag in strijd zijn met de geldende bepalingen van de UCI en de KNWU., behoudens 
het in artikel 1.1.038.11 onder c.2. bepaalde. 
 
Recreatief wielrennen 

1.1.039 Een licentie voor recreatief wielrenner wordt uitgegeven aan wielrenners die de 
wielersport beoefenen als vrijetijds- besteding. Deze licentie geeft alleen toegang tot 
evenementen op de kalender voor recreatief wielrennen. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

N  ANDERE LICENTIES 
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N  Ploegleiders / team managers 
1.1.039.01  Een ploegleiders- of team managerslicentie kan worden verstrekt vanaf 1 januari van 

het jaar waarin de aanvrager 18 jaar zal worden aan diegenen die de verantwoording 
dragen voor de begeleiding van een of meerdere renners in clubs, landelijke sponsor 
teams, landelijke discipline teams of UCI teams onder de voorwaarden dat: 
-  de aanvrager in het bezit is van een KNWU-diploma als wielrentrainer of de 

applicatiecursus "ploegleider" heeft gevolgd. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N 
1.1.039.02  De ploegleider mag namens de renner(s) inschrijven voor wedstrijden waarvan de 

wedstrijdadvertentie in het officiële KNWU-orgaan verschijnt, voor zover het 
wedstrijden betreft welke worden uitgeschreven voor ploegen. Ongeacht de 
bevoegdheid van de ploegleider, blijft de betrokken renner te allen tijde 
verantwoordelijk voor afgesloten dubbelcontracten (inschrijvingen voor meer dan één 
wedstrijd op dezelfde dag). 
Personen, die voor de eerste keer een ploegleiderlicentie aanvragen, dienen voordat 
deze licentie aan hen wordt uitgereikt deel te nemen aan de applicatiebijeenkomst(en) 
ploegleider.  
Bij het afhalen van de rugnummers dienen de ploegleiders hun ploegleiderlicentie te 
tonen alsmede de licenties van de overige passagiers welke in de materiaalwagen 
meerijden (mecanicien, etc.) bij het daar aanwezige jurylid. De 
wedstrijdcommissarissen kunnen ploegleiders die geen licenties tonen verbieden 
(met hun materiaalwagen) de wedstrijd te volgen. 
 

N 
1.1.039.03 [Vervallen per 01.01.11] 

 
N  Wielrentrainers 
1.1.039.04 Een trainerslicentie 2 kan worden verstrekt vanaf 1 Januari van het jaar waarin de 

aanvrager 16 jaar zal worden, terwijl een trainerslicentie 3, 4 of 5 kan worden verstrekt 
vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanvrager 18 jaar zal worden, onder de 
voorwaarde dat de aanvrager met goed gevolg een door de KNWU georganiseerde 
cursus voor wielertrainer 2, 3 of 4 heeft afgerond respectievelijk de Topcoach 5 
opleiding van NOC*NSF. Houders van een trainerslicentie worden automatisch 
gerekend tot de persoonlijke leden van de KNWU. Zij hebben de bevoegdheid op het 
aan de 2, 3, 4 of 5 kwalificatie toegekende niveau in de KNWU-organisatie 
wielertraining te geven en / of als coach op te treden. 
Een licentie als wielrentrainer 2 kan eveneens worden verstrekt  aan diegene die in 
2010 in het bezit was van een licentie als jeugdwielrenleider. 
 
Wielertrainer 2 
De wielertrainer 2 is werkzaam binnen verenigingsverband in de discipline baan, 
BMX, mountainbike, veldrijden of wegwielrennen en enthousiasmeert de sporters in 
hun sportieve en sporttechnische ontwikkeling. De wielertrainer 2 werkt op basis van 
door hoger gekwalificeerde wielertrainers opgestelde trainingsprogramma’s en/of 
onder leiding van minimaal wielertrainer 3. 
 
Wielertrainer 3 
De wielertrainer 3 is werkzaam in verenigingsverband in de discipline baan, BMX, 
mountainbike, veldrijden of wegwielrennen. De wielertrainer 3 richt zich op sporters 
die zich voorbereiden en presteren op wedstrijdniveau. 
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De sporters kunnen uitkomen in alle categorieën. De belangrijkste uitgangspunten 
voor de wielertrainer 3 zijn de wensen en (on)mogelijkheden van de sporters in relatie 
tot de verenigingsdoelen. 
 
Wielertrainer 4 
De wielertrainer 4 is een vakman of –vrouw. De wielertrainer 4 is werkzaam met 
sporters die zich bevinden in de fasen talentontwikkeling of topsport van het KNWU-
wielerplan. 
 
Topcoach 5 
De topcoach 5 richt zich op het nationale topniveau. De topcoach 5 is werkzaam met 
talentvolle topsporters die op weg zijn naar de (inter)nationale top en waarvan het 
bedrijven van sport hun primaire tijdsbesteding is.  
 
De trainerslicentie geeft/heeft dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als een 
ploegleiderlicentie t.a.v. het volgen van wedstrijden. 
 
(gewijzigd  per 01.01.10; 01.01.11) 
 

N  Mecaniciens 
1.1.039.05 Een mecanicienlicentie kan worden verstrekt, vanaf 1 Januari van het jaar waarin de 

aanvrager 16 jaar zal worden, aan diegenen die tijdens wedstrijden diensten 
verrichten als hersteller van materiaal. 
  
(gewijzigd per 01.01.16) 
 

N   Motorgangmakers A, B of C 
1.1.039.06 Een gangmakerlicentie kan worden verstrekt aan eenieder vanaf 1 januari van het 

jaar waarin de aanvrager 18 jaar zal worden, onder de voorwaarde dat de aanvrager, 
voor de afgifte van de eerste gangmakerlicentie A of B, ten overstaan van een door 
de commissie J&R benoemde deskundige, proeven van bekwaamheid voor het 
berijden van derny’s/motoren met goed gevolg heeft afgelegd.  
Gangmaker C 
Een licentie als gangmaker C kan verkregen worden, na een met goed gevolg 
afgelegd examen voor gangmaker B/C,  om uitsluitend in trainingen te rijden op weg 
en/of baan met derny’s en/of daaraan gelijkgestelde bromfietsen/motoren met een 
cilinderinhoud van niet meer dan 100 cc.  Met deze licentie kan niet als gangmaker in 
wedstrijden worden gereden. 
Gangmaker B 
Een licentie als gangmaker B kan verkregen worden, na een met goed gevolg 
afgelegd examen voor gangmaker B/C, om in wedstrijdverband te rijden op weg en/of 
baan met derny’s en/of daaraan gelijkgestelde bromfietsen/motoren met een 
cilinderinhoud van niet meer dan 100 cc.    
Een gangmaker B  die twee opeenvolgende jaren geen licentie als gangmaker A of B 
heeft gehad, dient opnieuw examen af te leggen om wederom in aanmerking te 
komen voor een licentie als gangmaker B.  
Om als gangmaker B deel te nemen aan (inter)nationale wedstrijden en/of 
kampioenschappen dient aantoonbare ervaring in wedstrijden aanwezig te zijn. 
Gangmaker A 
Een licentie als gangmaker A kan verkregen worden, na twee opeenvolgend jaren in 
het bezit te zijn geweest van een licentie als gangmaker B en na een met goed gevolg 
afgelegd examen voor gangmaker A, voor het rijden in wedstrijdverband op weg en/of 
baan met alle soorten (gangmaak)motoren.  
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Een gangmaker A  die twee opeenvolgende jaren geen licentie als gangmaker A heeft 
gehad, dient opnieuw examen af te leggen om wederom in aanmerking te komen voor 
een licentie als gangmaker A.  
Om als gangmaker A deel te nemen aan (inter)nationale wedstrijden en/of 
kampioenschappen dient aantoonbare ervaring in wedstrijden aanwezig te zijn. 
 
Algemeen 
Gangmakers die aan internationale wedstrijden deelnemen welke op de UCI kalender 
staan dienen tevens in het bezit te zijn van een bewijs van medisch onderzoek zoals 
omschreven in artikel N 1.1.038.07. Zie voor overige bijzonderheden verder ook 
artikel 3.2.195. 
 
(gewijzigd per 01.01.06; 01.01.11; 01.09.19) 
 

N  Volgerlicentie 
1.1.039.07 Met uitzondering van politie en ambulance personeel is voor alle chauffeurs in de 

volgkaravaan bij alle wedstrijden op de weg minimaal een volgerslicentie verplicht. Dit 
betekent dat iedere chauffeur, dus ook de chauffeurs van alle gastenauto's, neutrale 
materiaalwagens, jurywagens (inclusief bezemwagen), perswagens (door de 
organisatie ingezet),  artsenwagen(s), EHBO-wagens (met uitzondering van de 
ambulance) en de motorrijder van de tijdschrijver over een volgerlicentie dienen te 
beschikken, voor zover zij niet houder zijn van enige andere KNWU- of UCI-licentie.  
Voorwaarden voor het aanvragen van een volgerlicentie (jaarlicentie) zijn: 
-  een geldig rijbewijs welke voldoet voor het besturen van het voertuig; 
-  volgen van de applicatie ochtend/middag/avond "volger". 
 
De volgerslicentie kan na het volgens van de applicatie telkenmale voor een 
kalenderjaar opnieuw worden verkregen. 
Wanneer de volgerslicentie gedurende één kalenderjaar niet opnieuw is 
aangevraagd, dan dient opnieuw de voornoemde applicatie te worden gevolgd. 
 
(gewijzigd per 01.01.07; 01.01.11; 01.03.16) 
 

N  Collectieve daglicentie volger 
1.1.039.07 In het vervolg op artikel N 1.1.039.07 kan voor de niet licentiehouders, die in 
Bis  wegwedstrijden chauffeur zijn van één van de in artikel 1.1.039.07 genoemde 

voertuigen, kan de organisator voor nationale wegwedstrijden ook een “collectieve 
daglicentie” aanvragen volgens een jaarlijks vast te stellen tarief. 
  
De betreffende chauffeurs dienen hiervoor voorafgaand aan de wedstrijd een 
instructie te volgen, nadat zij door de organisator voor de wedstrijddatum zijn 
aangemeld. De overige voorwaarden voor de “volger” zijn: 
-  een geldig rijbewijs welke voldoet voor het besturen van het voertuig; 
- kennis nemen van de inhoud van de documentatie; 
- aanwezig zijn bij de toelichting door een wedstrijdcommissaris 
 
(gewijzigd per 01.01.07; 01.01.11; 01.03.16; 01.01.21) 
 

N 1.1.039.08 [Vervallen per 01.01.11] 
 

N 1.1.039.09 [Vervallen per 01.01.11] 
 

N  Wedstrijden 
1.1.039.10 Een wedstrijdlicentie kan worden verstrekt aan clubs, stichtingen en/of andere 

rechtspersonen in verband met (een) door hen te organiseren wedstrijd(en), onder 
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voorbehoud dat de aanvrager, die zijn aanvraag tijdig via de consul van het district 
waarbinnen de wedstrijd wordt verreden moet indienen, voldoet aan financiële 
verplichtingen en alle, naar het oordeel van de bevoegde districtsautoriteiten 
respectievelijk de commissie J&R en de betrokken sporttakcommissie, nader te 
omschrijven voorwaarden.  
  
Op grond van het niet nakomen van verplichtingen zoals gesteld in het Algemeen 
Reglement KNWU, artikel 4.1 (verenigingen) en artikel 6.1 (stichtingen en andere 
rechtspersonen) alsmede Titel 1 (Algemene Organisatie van de Wielersport) artikel N 
1.1.006.04,  kan het hoofdbestuur bij het niet voldoen aan de voorwaarden en de 
hiermee samenhangende financiële verplichtingen, besluiten om geen toestemming 
te verlenen om onder auspiciën van de KNWU te organiseren respectievelijk geen 
wedstrijdlicentie te verstrekken. Ook bij gerede twijfel kan het hoofdbestuur besluiten 
om een toestemming of wedstrijdlicentie te weigeren, in te trekken dan wel 
aanvullende eisen te stellen. 
  
Speciale daartoe opgestelde formulieren zijn verkrijgbaar bij de betrokken consuls. 
Wedstrijddata kunnen worden aangevraagd c.q. vastgelegd overeenkomstig het 
daarover gestelde in deel 2 van dit reglement. Op de dag van de wedstrijd dient deze 
licentie ten gerieve van bij de wedstrijd betrokken partijen, alsook de burgerlijke 
autoriteiten, op de jurywagen aanwezig te zijn. Bij ontbreken van de officiële 
wedstrijdlicentie vervalt de kwalificatie "onder auspiciën van de KNWU" en daarmee 
alle daaraan verbonden consequenties. 
 
(gewijzigd per: 01.01.15) 
 

N  Baan 
1.1.039.11 Een baanlicentie kan worden verstrekt aan een club, stichting en ieder ander bij de 

KNWU aangesloten rechtspersoon in verband met een door hen te beheren 
wielerbaan, onder de voorwaarde dat de aanvrager zich conformeert aan de door de 
KNWU bindend verklaarde reglementen ten aanzien van baanwedstrijden in het 
algemeen en in het bijzonder ten aanzien van eventueel te organiseren Nationale 
kampioenschappen. Op de licentie zal, na vaststelling daarvan door de commissie 
baansport, worden aangemerkt tot welke categorie de baan wordt gerekend. Zie 
verder de artikelen 3.6.065, 3.6.065.01, 3.6.065.02 & 3.6.065.03. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Bemiddelaar 
1.1.039.12 Een bemiddelaarlicentie kan worden verstrekt aan personen die: 

1.  namens -of in opdracht van- de organisatoren van wedstrijden bemiddelen 
met Eliterenners/-rensters en/of Beloften (jonger dan 23 jaar) c.q. de  
werkgevers, sponsorselecties of clubs van renners/rensters, ten behoeve van 
de wedstrijden waaraan deze renners/rensters mogen deelnemen, dan wel; 

2. namens -of in opdracht van- Eliterenners/-rensters en/of Beloften c.q. de 
werkgevers, sponsorselecties of clubs van renners/rensters bemiddelen met 
organisatoren van wedstrijden, ten behoeve van de wedstrijden waaraan deze 

  renners/rensters mogen deelnemen.  
De bemiddelaar mag voor wedstrijden niet tegelijkertijd namens -of in opdracht 
van- de organisator en de deelnemende partij bemiddelen, dan wel; 

3. namens -of in opdracht van- Eliterenners/-rensters en/of Beloften optreden als 
  zaakwaarnemer bij onderhandelingen en het afsluiten van contracten. 

Voor werkzaamheden en/of activiteiten als hiervoor beschreven dient te 
worden voldaan aan het door de UCI gestelde voorwaarden voor wat betreft 
het met goed gevolg afronden van het “UCI Riders Agent” examen. 
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De UCI uitgave “Riders’ Agent Regulations” is van toepassing. 
 
De “bemiddelaar licentie” geeft recht op het tot stand brengen van overeenkomsten 
inzake contract onderhandelingen en/of de deelname en startgelegenheid van de 
eliterenners met contract aan wedstrijden voor deze categorie en kan uitsluitend 
worden verstrekt aan personen  die voldoen aan de volgende voorwaarden: 
-  de houder van een bemiddelaarlicentie bezit rechtspersoonlijkheid, blijkend uit 

een uittreksel van het betreffende register van de Kamer van Koophandel; 
- de integriteit van houder van een bemiddelaarlicentie  dient te blijken uit (een) 

verklaring(en) omtrent het goed gedrag (alleen bij de 1e licentieaanvraag en 
daarbij niet ouder dan 6 weken); 

- de houder van een bemiddelaarlicentie, afzonderlijk of gezamenlijk met mede 
  verantwoordelijken van een instelling waarvan hij/zij deel uitmaakt(e) zijn in de 

laatste 5 jaren niet failliet verklaard dan wel surceanse van betaling is 
gevraagd; 

- belangenorganisaties, zoals bedoeld in artikel 6, lid 2, van de statuten van de 
KNWU, mogen niet direct of indirect zeggenschap hebben in de instelling, 
noch een financieel belang hebben in of bij de instelling waarvan de houder 
van een bemiddelaar licentie deel uit maakt; 

- bestuurder(s) in het bezit van een bemiddelaars licentie  mogen niet zodanige 
belangen hebben in de wielersport dat deze, naar de mening van het 
Hoofdbestuur en/of Congres tot belangenconflicten kunnen voeren; 

- de houder van een bemiddelaar licentie  of de instantie welke hij/zij 
  vertegenwoordigd mag geen (bedrijfs)naam voeren die naar de mening van 
  het Hoofdbestuur verwarring kan opleveren; 

- de houder van een bemiddelaarlicentie is verplicht een deugdelijke 
boekhouding bij te houden en een accountantsverklaring te overleggen aan 
de KNWU voor 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarop de licentie van 
toepassing is; 

- de houder van een bemiddelaarlicentie is verplicht, op verzoek van het 
Hoofdbestuur, de penningmeester van de KNWU inzage te geven in de 
boeken;  

- de houder van een bemiddelaar licentie dient zich te conformeren aan de door 
de UCI of KNWU vast te stellen regels betreffende de feitelijke werkwijze van 
bemiddelaars; 

- de houder van een bemiddelaar licentie erkent de UCI en/of KNWU als 
coördinerend orgaan. Onder coördinatie wordt in dit verband verstaan: 
a) toezicht op de in het kader van de bemiddeling verplicht gestelde 

procedures en voorwaarden; 
b) toezicht op de afhandeling van de wederzijdse financiële 

verplichtingen; De houder van een bemiddelaar licentie dient zich te 
houden aan alle wettelijke bepalingen. 
De wet “Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs” en met name 
Hoofdstuk 2 (Arbeidsbemiddeling) is van toepassing. 

 
De houder van een bemiddelaar licentie mag het beeldmerk van de KNWU voeren en 
aangeven dat hij/zij of instelling welke hij/zij vertegenwoordigd wordt erkend door de 
KNWU. Het Hoofdbestuur van de KNWU bezit de bevoegdheid de licentie in te 
trekken dan wel te ontnemen, wanneer naar het oordeel van het Hoofdbestuur niet 
meer wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder de licentie is verstrekt.  
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.13) 
 

N 
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1.1.039.13 Bemiddelaars zullen inzake hun werkwijze de volgende regels in acht nemen: 
-  een bemiddelaar mag de gecontracteerde renners/ploegen uitsluitend bij de 

organisator inschrijven met het UCI/KNWU-standaard inschrijfcontract, 
waarvan een voorbeeld bij de KNWU verkrijgbaar is; 

    
Overeenkomsten die niet voldoen aan de door de UCI, KNWU en/of de overheid 
verplicht gestelde vorm, voorwaarden of procedures, of die tot stand zijn gekomen 
door bemiddeling van personen of instellingen die niet in het bezit zijn van een 
bemiddelaarslicentie, zijn ongeldig. Organisatoren, bemiddelaars, renners/rensters 
en/of Trade Teams, Sponsorselecties of clubs kunnen in dat geval geen rechten 
ontlenen aan de overeenkomst. 
 
 (gewijzigd per 01.07.02) 
 

N  Onverenigbaarheid van licenties 
1.1.039.14 Het verkrijgen van meer dan één licentie is mogelijk met inachtneming van de 

volgende bepalingen: 
a.  houders van een licentie als junior/junior-vrouwen, nieuweling/nieuweling-

meisjes, en jeugd kunnen geen enkele andere licentie aanvragen; 
b.  houders van overige rennerslicenties kunnen geen andere rennerslicentie 

aanvragen; 
De tarieven voor een (extra) licentie worden jaarlijks gepubliceerd. Bij het aanvragen 
van licenties geldt, dat de daarvoor bestemde aanvraag volledig moet worden 
ingevuld. De consequenties voor onvolledig of onjuist ingevulde aanvragen zijn voor 
de aanvrager. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 
 

§ 3 Ploegen 
 
Definities  

1.1.040 Onder deze reglementen is een team een sportorganisatie bestaande uit renners en 
personen die hen begeleiden met het doel om deel te nemen aan wielerwedstrijden. 
Afhankelijk van de context, kan de term “team” ook wijzen op renners van een ploeg 
die deelnemen aan een bepaalde wedstrijd. 
 
(ingegaan per 01.01.05) 
 

1.1.041 Bij de UCI geregistreerde ploegen 
De volgende ploegen zijn bij de UCI geregistreerde ploegen: 
UCI World Team: zie de artikelen 2.15.047 en verder. 
UCI professionele continentale ploeg: zie de artikelen 2.16.001 en verder. 
UCI continentale ploeg dn UCI vrouwenploeg: zie de artikelen 2.17.001 en verder. 
UCI mountain-bike ploeg: zie de artikelen 4.10.001 en verder. 
UCI baan ploeg: zie de artikelen 3.7.001 en verder. 
UCI BMX ploeg: zie de artikel 6.8.001 en verder. 
UCI cyclo-cross team: zie de artikelen 5.5.001 e.v. 
 
De verwijzing naar de UCI in de naam van de categoriën van ploegen hierboven heeft 
alleen betrekking op het feit dat de ploeg geregistreerd is bij de UCI onder de huidige 
reglementen. 
 
(ingevoerd per 01.01.05; gewijzigd per 01.07.10; 01.01.15; 01.07.18) 
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1.1.042 Een renner die deel uitmaakt van een bij de UCI geregistreerde ploeg mag geen 
overeenkomst aangaan met een organisator, wie dat ook is, om deel te nemen aan 
een wedstrijd, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de ploeg. De overeenkomst 
wordt beschouwd als zijnde toegestaan als, nadat daar op gepaste wijze om is 
gevraagd, binnen 10 dagen geen antwoord is ontvangen. 
Iedere renner die inbreuk maakt op dit reglement wordt gediskwalificeerd en beboet 
van Zw.frs 300,- tot Zw.frs 5000,- 
 
(ingevoerd per 01.01.05) 
 

1.1.043 Een renner van wie de ploeg heeft ingeschreven voor een wedstrijd mag niet 
onafhankelijk van zijn ploeg deelnemen. Overtreders worden gediskwalificeerd en 
beboet van Zw.frs 300,- tot Zw.frs 2000,- 
 
(ingevoerd per 01.01.05) 
 
Nationale ploeg 

1.1.044 Een nationale ploeg is een ploeg van renners die door de nationale federatie van hun 
nationaliteit zijn geselecteerd. 
 
(ingevoerd per 01.01.05) 
 
Regionale ploeg 

1.1.045 Een regionale ploeg is een ploeg van renners die door een territoriale of andere 
afdeling van een nationale federatie zijn geselecteerd en is samengesteld uit renners 
die bij die federatie zijn gelicentieerd en die niet behoren tot een bij de UCI 
geregistreerde ploeg. 
 
(ingevoerd per 01.01.05) 
 

N  Regionale ploeg 
1.1.045.01 Een regionale ploeg kan zijn:  

- een Clubcombinatieselectie (artikel N 1.1.046.05) voor Elite (M/V), Junioren 
en Junior Vrouwen 

Een Club die in verband met deelname aan een wedstrijd op de internationale 
kalender een verklaring nodig heeft conform artikel 1.2.052 dient daartoe tenminste 
vier weken voor de wedstrijddatum een verzoek in te dienen bij de commissie 
wegsport, die deze verzoeken van geval tot geval zal beoordelen. Bij te laat indienen 
van het verzoek wordt geen verklaring afgegeven. 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.13; 01.01.19) 
 
Clubploeg 

1.1.046 Een clubploeg is een club die aangesloten is bij een nationale federatie. De 
samenstelling is gereglementeerd door de nationale federatie, uitgezonderd dat de 
renners niet mogen behoren tot een bij de UCI geregistreerde ploeg.  
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

N 
1.1.046.01  Onder verwijzing naar o.m. artikel 1.1.046 (UCI) is het voor renners die deel uit maken 

van een bij de UCI geregistreerd team nooit toegestaan voor hun club uit te komen in 
wedstrijden (ook in competitie verband) op de internationale kalender.  
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Gelet op Titel 2, artikel N 2.1.009.01 mogen maximaal 2 renners uit een Continental 
team (CT)  bij hun club of clubcombinatie worden opgesteld in uitsluitend nationale 
wegwedstrijden (lees: Nederlandse wedstrijden), mits de naam van de club op de 
licentie van de renners staat en het eigen CT niet aan de start van de wedstrijd staat 
van de desbetreffende wedstrijd. 
  
Een (afwijkende) ploegensamenstelling voor competitiewedstrijden kan in een apart 
reglement middels de jaarlijkse besluiten van het Hoofdbestuur weergegeven. Een 
dergelijke (officiële) mededeling is bepalend. 
  
Als enige uitzondering op vorenstaande is het aan voornoemde renners/rensters, 
ongeacht het aantal, tijdens een Nationaal Club Kampioenschap (NCK), en/of een 
andere specifieke nationale ploegentijdrit voor clubploegen welke uitsluitend voor 
clubploegen open staat, wel toegestaan om voor hun club uit te komen.  
  
Zij dienen in alle voornoemde gevallen te rijden in het tricot van hun al dan niet 
gesponsorde club. 
 
(gewijzigd per 01.01.09; 01.01.11; 01.01.13: 01.06.15) 

 
N  DE SELECTIES 

 
N  Doel van een selectie 
1.1.046.03 Een selectie is een groep renners behorend tot dezelfde categorie, waaruit ploegen 

worden samengesteld die deelnemen aan wedstrijden die voor ploegen worden 
georganiseerd (b.v. één- of meerdaagse wegwedstrijden). 
 

N  Soorten, samenstellingen en deelname 
1.1.046.04  Clubselecties  

a. Worden samengesteld uit renners behorend tot dezelfde categorie of uit 
categorieën welke volgens de jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur samen 
mogen rijden en die allen lid moeten zijn van dezelfde club. 

b. Overeenkomsten met renners inzake sponsoring, betalingen en/of 
verstrekking van materiaal kunnen, met inachtneming van de regelgeving 
m.b.t. sponsoring, alleen geschieden d.m.v. een overeenkomst tussen de 
wielrenner of -renster en het bestuur van de club, welke in 2-voud dient te 
worden opgemaakt. 
Eén exemplaar van de overeenkomst is bestemd voor de club en één 
exemplaar voor de betrokken renner. 

c. Renners, die de licentie voor het lopende kalenderjaar de naam van de club 
wijzigen, mogen, vanaf de datum van de wijziging, in dat jaar niet voor de club 
of daaraan verbonden clubcombinatie uitkomen in een door de KNWU 
ingestelde competitie en de nationale clubkampioenschappen. 

 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.13) 
 

N  Clubcombinatieselecties (Stichting) 
1.1.046.05 kunnen uitsluitend worden samengesteld uit een jaarlijks vast te stellen minimum 

aantal Elite-mannen/Beloften, Elite-Vrouwen/belofte-vrouwen, Junioren of Junior 
Vrouwen van meerdere clubs, met het doel deel te nemen aan de clubcompetitie, 
beloftecompetitie of topcompetitie (M/V) alsmede in vrije eendaagse en/of 
meerdaagse wegwedstrijden. 
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De clubcombinatie is verplicht om zich als aparte stichting te laten registreren.  
Registratie bij de KNWU d.m.v. een speciaal aan te vragen of te downloaden 
registratie formulier is verplicht. 
  
De clubcombinatie (stichting) kan met eigen naam en kleding (al dan niet voorzien 
van sponsoruitingen) alsmede met vermelding van de naam en vermelding 
“Regionaal Team” op de licenties kunnen uitkomen in nationale en internationale 
wedstrijden. 
Renners deel uitmakend van een clubcombinatie (stichting) dienen in Cat. 3 
wedstrijden criteriums (Cat. 2 & 3) te rijden in hun oorspronkelijke clubkleding. De 
controle hierop berust bij de desbetreffende clubs. 
 
Voorwaarden clubcombinatieselectie (Stichting): 
• De stichting moet via het district erkenning aanvragen bij de KNWU; 
• De districten voeren controle en akkoordverklaringen uit; 
• Een maal per jaar dient met de deelnemende clubs overleg plaats te vinden; 
• De leden van de deelnemende clubs dienen zich op een ledenvergadering 

akkoord te hebben verklaard. Het bestuur van deze clubs verklaart dit jaarlijks 
via het district aan de KNWU; 

• De stichting dient 2 maal per jaar schriftelijk (sportieve) verantwoording af te 
leggen aan de deelnemende clubs; 

• Aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel N 1.1.046.09 dient onverkort te 
worden voldaan; 

• De kleding moet, conform artikel N 1.3.027.01 tijdig ter goedkeuring bij de 
KNWU worden aangeboden; 

• Alle licenties (ook de kader licenties) dienen altijd volledig van ploeg en 
clubnaam te zijn voorzien.  

 
Indien een club met een selectie aan één der voornoemde wedstrijden in 
combinatieverband deelneemt, kan deze club daarnaast niet een combinatie aangaan 
met (een) andere club(s). 
Renners/rensters deel uitmakend van een vaste nationale selectie, een LDT of een 
bij de UCI geregistreerd team kunnen, met uitzondering hetgeen gesteld in de 
jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur, nooit met hun club(combinatie) deelnemen 
aan voornoemde wedstrijden. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.11; 01.01.13; 01.01.19) 
  

N  Landelijke Discipline Team Mannen c.q. Vrouwen (LDT) 
1.1.046.06 a. Landelijke Discipline Teams zijn mogelijk in de navolgende disciplines: 

 - LDT Para-Cycling   LTPC 
 - LDT Baanwielrennen   LTBR 
 - LDT BMX    LTBMX 
 - LDT Kunstwielrijden   LTKW 
 - LDT MTB    LTMB 
 - LDT Veldrijden   LTVR 
 - LDT Endurance   LTED 
 - LDT Strandrace   LTST 
b. De Landelijke Discipline Teams (LDT) worden samengesteld uit: 

Eliterenners/Beloften en Elite-vrouwen/Belofte-vrouwen:  
-  Alle  onder pnt. a genoemde disciplines. 
v.a. Junioren     - Endurance/Strandrace 
v.a. Nieuwelingen/Nieuwelingmeisjes: - Baanwielrennen/MTB/ 

  Veldrijden 
v.a. 13 jaar:     - BMX 
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c. Het aantal renners/rensters welke bij een LDT kunnen worden ondergebracht 
is: 

 - LDT Para-Cycling   Minimaal 2 
 - LDT Baanwielrennen   Minimaal 4 
 - LDT BMX    Minimaal 2 
 - LDT Kunstwielrijden   Minimaal 2 
 - LDT Veldrijden   Minimaal 1 
 - LDT MTB    Minimaal 1 
 - LDT Endurance   Minimaal 1 
 - LDT Strandrace   Minimaal 1 
d. Aansluiting bij een LDT. 

Wielrenners en –rensters kunnen alleen deel uitmaken van een LDT indien zij  
zijn gelicentieerd bij de KNWU en niet onder contract staan van een bij de UCI 
geregistreerde ploeg. 

e. - Renners/rensters welke deel uitmaken van een LDT kunnen uitsluitend  
voor hun LDT uitkomen in de discipline waarvoor de LDT is 
geregistreerd.  

-  Een renner/renster kan voor twee verschillende disciplines een 
overeenkomst hebben bij twee verschillende LDT’s. Dit dient na 
registratie duidelijk op de licentie vermeld te worden. 

f. Beëindiging/aansluiting. 
-     Een renner/renster kan ook tijdens het kalenderjaar zijn/haar 

overeenkomst tot aansluiting bij een LDT verbreken. Hij/zij mag in dat 
lopende kalenderjaar niet voor een andere LDT uitkomen. Indien 
sprake is van een arbeidsovereenkomst, is artikel 1.1.038.11 van 
toepassing. 

-  Indien de overeenkomst tot aansluiting tijdens het kalenderjaar door de 
LDT verbroken wordt, dient het bestuur van de LDT daaraan 
voorafgaand een met redenen omklede verklaring te overleggen aan 
de commissie Jury & Reglementen, die, na onderzoek, bepaald in 
hoeverre de beëindiging van de aansluiting terecht is, en vanaf welke 
datum de betrokken renner/renster voor een andere LDT mag 
uitkomen in wedstrijden. Indien sprake is van een 
arbeidsovereenkomst, is artikel 1.1.038.11 van toepassing. 

-  In beide gevallen mag hij/zij in het lopende kalenderjaar uitkomen voor 
zijn/haar al dan niet gesponsorde club, waarvan de naam op zijn/haar 
licentie is vermeld. Uitkomen voor de club mag pas nadat aan alle 
verplichtingen tegenover de LDT is voldaan (kleding, materiaal e.d.) en 
de LDT daartoe een verklaring heeft afgegeven. 

g. Zie voor verdere aansluitingsvoorwaarden artikel N 1.1.046.10. 
 
(ingevoerd per 01.01.11; gewijzigd per 01.01.13; 01.01.17; 01.01.18; 15.09.18) 
 

N  Districtsselecties 
1.1.046.07 worden samengesteld uit renners behorend tot dezelfde categorie, lid zijnde van één 

van de clubs in het betreffende district. Buitenlanders mogen geen deel uitmaken van 
de districtsselecties. De districtsselectie functioneert onder de verantwoordelijkheid 
van het districtsbestuur. 
 
Een Nederlandse licentiehouder welke op zijn licentie het lidmaatschap van een 
buitenlandse vereniging heeft staan, kan niet uitkomen in een district en/of 
regioselectie. 
 
(gewijzigd per 01.01.09; 01.01.19) 
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N  Nationale selecties 
1.1.046.08  worden samengesteld uit renners met de Nederlandse nationaliteit behorend tot 

dezelfde categorie, die, op basis van hun prestaties, daartoe door de betrokken 
trainer/coach worden uitgenodigd. De nationale selecties functioneren onder 
verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur.  
Om voor Olympische Spelen of Wereldkampioenschappen te worden geselecteerd 
moet de betrokken renner/renster aan de laatste Nederlandse kampioenschappen in 
de betreffende discipline, voorafgaand aan de Olympische Spelen of  
Wereldkampioenschappen, hebben deelgenomen, tenzij daarvoor dispensatie 
verleend wordt. 
  

N 
1.1.046.09  Club(combinatie)selecties, die uitkomen in de top-, club- of beloftecompetitie 

respectievelijk vrij wedstrijden, dienen zich jaarlijks te laten erkennen, waarbij vóór 15 
december van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de erkenning 
wordt gevraagd, aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 
a. De club(s) moet(en) aangesloten zijn bij de KNWU, waarbij een ten behoeve 

van de samengestelde clubcombinatie een door alle betrokken clubbesturen 
(in ieder geval alle voorzitters en secretarissen) ondertekende 
akkoordverklaring inzake de combinatie aan de KNWU moet overleggen. 

b.  De selectie moet beschikken over: 
  - een gelicentieerde wielrentrainer-B dan wel gelijkwaardig;  

- een gelicentieerde ploegleider (deze functie kan ook door de trainer 
worden ingevuld) 

  - een gelicentieerde soigneur; 
  - een gelicentieerde mecanicien; 

- een instituut (SMA, Olympisch Steunpunt of gelijkwaardig) en arts waar 
de renners medisch begeleid worden. 

c.  Een lijst met de namen en licentienummers van de tot de selectie behorende 
eliterenners/beloften, Elite-vrouwen/beloften, Junioren  of Junior Vrouwen en 
de onder b. genoemde begeleiding moet aan het KNWU-bureau worden 
gezonden. De selectie dient minimaal uit een jaarlijks vast te stellen aantal 
eliterenners/beloften, Elite-vrouwen/beloften, Junioren of Junior Vrouwen te 
bestaan, welke geen deel uitmaken van een nationale selectie of Continentaal 
team. 

d.  Indien met de renners/rensters afspraken worden gemaakt over financiën, 
kleding en/of materiaal, die het minimum sponsorpakket (2 tricots en 2 
koersbroeken) te boven gaat, dient dit te worden vastgelegd in een standaard 
KNWU-contract.  

 Vervolgens dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 
e.  Alle renners deel uitmakend van de clubcombinatie selectie dienen, wanneer 

zij voor de clubcombinatie (stichting) uitkomen, te rijden in uniforme kleding 
welke door de KNWU wordt erkend  en welke dient te voldoen aan de 
reglementair gestelde eisen (zie ook artikel 1.3.047.01 en 1.3.080.05). 
In Cat 2 en 3 wedstrijden zijnde individuele criteriums of clubwedstrijden 
dienen deze renners normaal te rijden in de kleding van hun club. 

f.  De selecties verplichten zich, na erkenning, tot deelname aan de wedstrijden 
in het kader van de competitie waarvoor werd ingeschreven. 
Zij die op 1 januari van het jaar waarvoor de erkenning werd gevraagd, niet 
aan de gestelde eisen voldoen, dan wel tijdens het verloop van de competitie 
besluiten zich terug te trekken, zullen: 

    -  uit de competitie voor het lopende kalenderjaar worden verwijderd; 
-  geen restitutie ontvangen van het inschrijfgeld van de voor hen 

verplichte (resterende) wedstrijden; 
  -  een boete opgelegd krijgen, dan wel bestraft worden met uitsluiting van 
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   deelname voor het daaropvolgende jaar. 
Aan de clubcompetitie kan uitsluitend worden deelgenomen met de 
licentiehouders waarvan de naam van de deelnemende club op de 
licentie staat vermeld.  

Aan de beloftecompetitie kan uitsluitend worden deelgenomen met de 
licentiehouders waarvan de naam van de deelnemende selectie op de licentie 
staat vermeld. 

g.  Uitgezonderd de junioren en Junior-vrouwen selecties dient elke selectie te 
beschikken over een materiaalwagen conform de daarvoor gestelde eisen. 

h.  Clubcombinatieselecties: 
-  kunnen uitsluitend als zodanig fungeren in de wedstrijden waarin zij 

uitkomen voor de ingeschreven, en door de commissie wegsport 
geaccepteerde deelname aan club- en/of beloftencompetitie of top- 
en/of clubcompetitie vrouwen, Junioren of Junior-vrouwen wedstrijden 
en vrije wedstrijden voor Elite (M/V);  

-  kunnen tijdens het lopende seizoen niet ontbonden c.q. met andere 
clubs/combinaties uitgewisseld worden; 

-  dienen aan te geven welke persoon sporttechnisch verantwoordelijk is  
   voor de combinatie; 

-  dienen aan te geven welke persoon financieel verantwoordelijk is voor  
   de combinatie en als zodanig kan worden aangesproken voor betaling  
   van het eventuele inschrijfgeld van de toegewezen wedstrijden.   
Clubselecties van overige categorieën moeten voldoen aan het gestelde onder a., 
c., f. en g.  Aan het gestelde onder b. moeten zij voldoen indien zij zich als zodanig 
laten begeleiden.  
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.06; 01.01.11; 01.01.13; 01.01.19) 
 

N  Landelijke Discipline Teams (LDT)             
1.1.046.10  Een LDT dient zich jaarlijks te laten erkennen, waarbij vóór 1 februari van het 

kalenderjaar waarvoor de erkenning wordt gevraagd, aan de volgende voorwaarden 
moet worden voldaan: 
a.  De selectie dient te zijn ondergebracht in een stichting. 
b.  Indiening van het erkenningformulier, vergezeld van een door de 

hoofdsponsor getekende verklaring, waarin deze zich garant stelt voor storting 
van de sponsorgelden in de stichtingskas. Deze sponsorgelden dienen een 
zodanige som te bedragen, dat daaruit door de stichting aan alle 
verplichtingen tegenover zowel de KNWU als de renners/rensters en 
personeel (begeleiders) kan worden voldaan. 

c.  De LDT moet zijn aangesloten bij de KNWU, waarbij de stichtingsakte moet 
worden overgelegd (inclusief een kopie van de statuten) en het uittreksel van 
het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.     

d.  De selectie moet beschikken over: 
  1.  een gelicentieerde wielrentrainer-B danwel gelijkwaardig;  

2.  een gelicentieerde ploegleider (deze functie kan ook door de trainer 
worden ingevuld) 

  3. een gelicentieerde soigneur met een Nederlandse licentie; 
  4.  een gelicentieerde mecanicien; 

5. een instituut (SMA, Olympisch Steunpunt of gelijkwaardig) en arts waar 
de renners medisch begeleid worden. 

e.  Het volgens de geldende tarieven te betalen erkenninggeld moet voldaan zijn.  
Per renner dient een volgens de geldende tarieven vastgestelde afdracht aan 
de KNWU te worden voldaan.   
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f.  De getekende contracten van alle bij de LDT aangesloten renners/rensters 
moeten bij de KNWU als kopie zijn ingediend alsmede een lijst voorzien van 
alle gegevens van het kaderpersoneel. 
Bij voorkeur dienen de contracten volgens het voorbeeld  van de  KNWU te 
worden gebruikt. Deze kan op verzoek worden toegezonden. 

g.  De renner/renster en zijn/haar ploegleider dienen er op toe te zien dat, naast 
de naam van de club waarvan hij/zij lid is, ook de juiste naam van de LDT op 
de licentie staat vermeld, bij gebreke waarvan dit door het KNWU-bureau moet 
worden gewijzigd of aangevuld. 

 Vervolgens dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 
h.  Bij (tussentijdse) aansluiting van een renner/renster bij een LDT dient eerst 

aan alle onder e., f. en g. gestelde formaliteiten te zijn voldaan, voordat de 
betrokken renner/renster in wedstrijden voor de LDT mag uitkomen, danwel 
voor deze wedstrijden mag worden ingeschreven. Tussentijds overstappen 
(na 1 februari) van Club/LDT/Continentale Ploeg of UCI Vrouwenploeg naar 
een (andere) LDT / Continentale Ploeg of UCI Vrouwenploeg is gedurende het 
kalenderjaar alleen mogelijk in de periode van 1 juni tot 25 juni en met 
schriftelijke akkoord verklaringen van alle betrokken partijen. 

i.  De selecties dienen te rijden in uniforme kleding welke dient te voldoen aan 
de reglementair daaraan gestelde eisen. 

 Deelname aan internationale wedstrijden 
j.  Bij de erkenning door de KNWU zal een machtiging aan een LDT worden 

afgegeven zoals bedoeld in artikel 1.2.052. 
   
(gewijzigd per 01.01.06; 01.01.08; 01.01.11) 
 

N 
1.1.046.11  Districts- of regioselecties  dienen zich jaarlijks te laten erkennen, waarbij vóór 1 

februari van het kalenderjaar waarvoor de erkenning wordt gevraagd, aan de 
volgende voorwaarden moet worden voldaan: 
a.  De selectie moet beschikken over: 
    1.  een wielrentrainer; 
    2.  een soigneur met een Nederlandse licentie; 
    3.  een mecanicien. 
b.  Het volgens de geldende tarieven te betalen erkenningsgeld moet zijn 

voldaan.  
 Vervolgens dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 
c.  De selecties verplichten zich, na erkenning, tot deelname aan de wedstrijden 

in het kader van de competitie die als zodanig voor hen wordt ingericht. 
Selecties, die niet aan de gestelde eisen voldoen dan wel tijdens de competitie 
besluiten zich terug te trekken, zullen: 

  - uit de competitie voor het lopende kalenderjaar worden verwijderd; 
- bestraft worden met een boete dan wel met uitsluiting voor het 

volgende competitiejaar. 
d.  Er dient te worden gereden in uniforme tricots. Het is toegestaan om op de 

linker borst van het tricot te laten blijken van welke (gesponsorde) club de 
renner lid is. 
De afmetingen van deze uiting mogen bedragen 8x8 cm (vierkant) of 4x16 cm 
(rechthoek) of een cirkel met een diameter van 9 cm. 

e.  Het is leden van (gesponsorde) districtsselecties verboden in de 
(sponsor)kleding van het district te rijden in wedstrijden waaraan niet door de 
districtsselectie wordt deelgenomen. 

f.  Indien een renner, door verandering van club, deel gaat uitmaken van een 
ander district, kan hij in het eerste jaar niet uitkomen voor de 'nieuwe'  
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districtsselectie, tenzij het 'oude' district schriftelijk verklaart daartegen geen 
bezwaar te hebben. 

 
N  Nationale selecties 
1.1.046.12 Deze worden geleid door een trainer/coach onder verantwoordelijkheid van het 

Hoofdbestuur, waarbij aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan indien er 
sprake is van een zgn. onafhankelijke selectie: 
a.  De selectie moet beschikken over: 
    1.  een gelicentieerde wielrentrainer-B of –C danwel gelijkwaardig; 
    2.  een gelicentieerde soigneur; 
    3.  een gelicentieerde mecanicien. 
b.  De volgens de geldende tarieven te betalen rennersafdrachten moeten 

voldaan zijn. 
c.  De overeenkomsten met de renners moeten getekend, en bij de KNWU 

gedeponeerd zijn.   
d.  De selectie dient te rijden in uniforme kleding welke moet voldoen aan de 

reglementair daaraan gestelde eisen.   
e.  De selectie dient te beschikken over een materiaalwagen conform de 

reglementaire eisen. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Bijzondere bepalingen 
1.1.046.13  Alle genoemde selecties zijn verplicht onvoorwaardelijk renners/rensters af te staan 

aan de nationale selectie en hen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan 
trainingen en uit te komen in wedstrijden namens de nationale selectie indien de 
verantwoordelijke coach hen daarvoor uitnodigt. De voorbereidingen tot -en 
afvaardiging naar- wereldkampioenschappen en Olympische Spelen mag op geen 
enkele wijze belemmerd worden. 
De door de bondscoach uit te zetten jaarlijn voor renners/rensters die deel uitmaken 
van een LDT dient door alle betrokkenen te worden nageleefd en gerespecteerd. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N 
1.1.046.14 Het is aan alle clubs/stichtingen verboden renners/rensters uit te nodigen voor een 

lidmaatschap of aansluiting, onder aanbieding van extra geldbedragen en/of 
materialen welke niet in een overeenkomst worden vermeld.  
Clubs die geen overeenkomst opmaken, mogen in het geheel geen geldbedragen 
en/of materialen aanbieden. 
 

N 
1.1.046.15  Overtreding van een van de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen en/of wijziging in 

de omstandigheden bij een selectie, welke ook van invloed is op de in het voorgaande 
genoemde voorwaarden, kan leiden tot intrekking van de erkenning van een selectie. 
 

N 1.1.046.16 [VERVALLEN PER 01.01.18] 
 

 

§ 4 Commissarissen 
 

1.1.047 De commissaris is een official, aangeduid door de UCI of een nationale federatie om 
te controleren of de wielerevenementen conform zijn aan de reglementaire 
bepalingen die van toepassing zijn. 
 



KNWU REGLEMENTEN 

20210208 Titel 1 : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT 41 

Een dergelijke benoeming is gebaseerd op de criteria vastgesteld door de UCI of de 
eventuele nationale federatie en kan naar eigen goeddunken worden ingetrokken.
  
(gewijzigd per 25.06.19) 
 

1.1.048 De commissarissen, individueel en/of in college, nemen de leiding op sportief vlak 
van wielerevenementen op zich en waken erover dat het verloop van het evenement 
conform is met de technische bepalingen van het van toepassing zijnde reglement. 
Zij gaan onder meer na of het wedstrijdreglement, het verloop van de wedstrijd en de 
technische bepalingen conform zijn aan het reglement dat van toepassing is. 
De commissarissen stellen de overtreding vast en spreken de voorziene sancties uit. 
 

1.1.049 Het college van commissarissen bestaat uit commissarissen aangeduid om een 
bepaald wielerevenement te controleren. 
Het registreert de beslissingen van de individuele commissarissen en voert de 
sancties uit en/of bevestigt ze. 
 

1.1.050 Iedere commissaris moet blijk geven van neutraliteit en onafhankelijkheid. Hij mag 
onder geen beding betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd. Hij moet 
onmiddellijk zijn aanduiding afwijzen indien hij kennis heeft van een element dat zijn 
neutraliteit ter discussie  zou kunnen stellen. 
 

1.1.051 De titel van nationaal commissaris wordt verleend door de nationale federatie die 
gemachtigd is om zijn licentie af te leveren. De nationale federaties bepalen de 
toelatingsvoorwaarden, de status en de functie van de commissarissen in de geest 
van eerder genoemde principes. 
 
(gewijzigd per 01.01.17) 
 

N 
1.1.051.01 De arbitrage van nationale kampioenschappen, (inter)nationale één- of meerdaagse 

wegwedstrijden, (inter)nationale veldrit-, BMX-, MTB- en baanwedstrijden, wordt 
toevertrouwd aan een college van commissarissen en juryleden samengesteld door 
de commissie Jury & Reglementen. 
 

1.1.052 Uitgezonderd wanneer toestemming is verleend door de UCI, kan een commissaris 
die geen internationale UCI-commissaris is, zijn functie alleen uitoefenen in het land 
van zijn nationale federatie. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
Elite Nationaal commissaris 

1.1.052 Bis De titel van elite nationaal commissaris wordt door de UCI verleend aan personen 
die, in de door de UCI disciplines, met succes een door de UCI goedgekeurde cursus 
hebben gevolgd en welke is gegeven door een instructeur die is aangewezen door de 
UCI. Een dergelijke kwalificatie is een vereiste voor kandidaten betreffende de 
kwalificatie als UCI internationaal commissaris in de disciplines van Weg, Baan, MTB 
en BMX zijn. 
 
Om toegelaten te worden tot de selectieprocedure om een elite nationale commissaris 
te worden, moet de betrokken persoon aan de volgende voorwaarden voldoen: 
-  een nationale commissaris-licentiehouder zijn van een nationale federatie van 

de UCI; 
-  worden voorgesteld door die nationale federatie; 
-  beheers de taal van de cursus (Frans, Engels of Spaans). 
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(ingevoerd per: 01.01.17; gewijzigd per: 01.01.19; 05.02.19) 
 
Internationaal UCI-commissaris 
 
Benoemingsvoorwaarden 

1.1.053 De titel van internationaal UCI-commissaris wordt toegekend door de UCI aan 
personen die voldaan hebben aan het examen en de praktijkoefening zoals 
omschreven in artikel 1.1.058. 
 
(gewijzigd per 01.01.07, 11.02.20) 
 

1.1.054 Om geschikt te zijn voor toelating tot de selectieprocedure om UCI internationaal 
commissaris te worden moet de betrokken persoon aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 
1)  lid zijn of een licentie hebben van een nationale federatie die is aangesloten 

bij de UCI als nationaal, respectievelijk Elite nationaal commissaris. 
2)  door die nationale federatie worden voorgedragen. Deze federatie moet een 

aanvraag indienen welke door de voorzitter of een door hem gedelegeerde is 
ondertekend en die de volgende documentatie bevat: 
- een kopie van een officieel identiteitsdocument (paspoort of dergelijke) 

die aantoont dat de persoon de leeftijd heeft tussen de 25 en 50 jaar in 
het jaar van zijn selectie door de UCI 

- voor de discipline Weg, Baan, MTB en BMX: kwalificatie als Elite 
nationaal commissaris nadat zij met goed gevolg een complete 
opleidingscursus hebben afgerond voor Elite nationaal commissaris, 
gegeven door een instructeur welke was aangesteld door de UCI. 

- bewijs dat hij actief als nationaal respectievelijk Elite nationaal 
commissaris dienst hebben gedaan in de 2 jaren voorafgaande aan de 
selectie 

3) een uitstekende kennis hebben van de UCI reglementen  
4) beheersing van de officiële cursustaal, welke een van de twee officiële UCI 

talen zal zijn (Engels of Frans). 
  
De definitieve selectie van de kandidaten wordt bepaald door de UCI op basis van de 
behoeften, de ontvangen gegevens en de beschikbare plaatsen. Aanvullende criteria 
zouden specifiek worden vastgesteld voor de cursus. 
  
Indien een onjuiste verklaring wordt afgegeven, wordt de kandidaat uitgesloten van 
iedere opleiding of examen. Voor zover van toepassing wordt de titel internationaal 
commissaris ontnomen. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.03.05; 01.01.07; 30.01.09; 01.01.10; 01.02.11; 01.02.13; 
01.01.17; 01.01.19) 
 

1.1.055 [Vervallen per 01.01.17] 
 
Opleidingscursus 
 

1.1.056 De opleidingscursus zal zich richten op de theoretische kennis van de reglementen 
en op de praktische toepassing daarvan. 
 
(gewijzigd per 01.01.17) 
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1.1.057 Cursussen en examens worden voor de verschillende opleidingen afzonderlijk 
georganiseerd.  
Het programma van elke opleiding omvat een gezamenlijk algemeen deel en een 
speciaal gedeelte per discipline/categorie: 
Algemeen deel         
-  statuten UCI (algemeen) 
-  algemene organisatie van de wielersport 
-  Wereldkampioenschappen 
-  Continentale kampioenschappen 
-  Olympische Spelen (voor Olympische disciplines) 
-  discipline en procedures 
-  sport veiligheid en omstandigheden 
-  anti-dopingcontrole (algemeen) 
-  psychologische en ethische aspecten van de functie van internationaal 

commissaris 
 
Disciplines / categorieën 
-  weg      
-  baan     
-  Mountainbike   
-  cyclo-cross                  
-  BMX 
-  BMX Freestyle          
-  fiets-bal 
-  trials 
-  kunstfietsen 
-  para-rennen 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.07; 25.06.07; 01.01.17) 
 

1.1.058 De UCI stelt de exameneisen en normen voor elke cursus vast. Het examen moet 
een theoretisch gedeelte (schriftelijk en mondeling) en een praktisch gedeelte 
omvatten. Indien de kandidaat niet slaagt wordt hem toegestaan om voor de tweede 
maal het examen opnieuw te doen welke is onderworpen aan de vereisten van artikel 
1.1.054. Tweemaal zakken voor dezelfde discipline resulteert in de uitsluiting van de 
examens in die discipline.  
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.07; 01.01.17; 01.01.19) 
 

1.1.059 Binnen 24 maanden na het theoretische examen voor internationaal commissaris 
moet de kandidaat een proeve van praktische bekwaamheid afleggen in een 
internationale wedstrijd. 
Een dergelijke toets wordt door een lid van de examencommissie met de kandidaat 
geëvalueerd. In het geval dat de kandidaat niet slaagt wordt hem slechts één nieuwe 
praktische examen poging toegestaan. 
 
(gewijzigd per 01.01.07; 30.01.09; 01.01.17) 
 

1.1.060 [Vervallen per: 01.01.17] 
 

1.1.061 Internationale commissarissen worden periodiek geëvalueerd om te garanderen dat 
ze voldoen aan de vereiste niveaus en om hun kwalificatie te houden. 
 
Commissarissen worden op regelmatige basis uitgenodigd om seminars bij te wonen 
voor training en het verbeteren van vaardigheden. 
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Deze seminars worden afgesloten met een evaluatie van bekwaamheid. 
 
Commissarissen worden schriftelijk, mondeling of in de praktijk tijdens een wedstrijd 
beoordeeld. 
 
De seminars voor de opleiding en het verbeteren van vaardigheden, evenals 
beoordelingen, worden geleid door UCI docenten en beoordelaars welke door de UCI 
worden aangewezen. 
 
Commissarissen die niet deelnemen aan de seminaries voor de opleiding en het 
verbeteren van vaardigheden of niet worden geacht om de vereiste niveaus te 
behouden, worden niet herbenoemd door de UCI. 
 
Indien nodig wordt de kwalificatie van de UCI internationaal commissaris ingetrokken. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.07; 01.01.17) 
 

1.1.061 Bis [Vervallen per 01.01.17] 
 
Status 

1.1.062 Een UCI-commissaris mag zijn functie in maximaal 2 disciplines uitoefenen. 
Uitzondering hierop de disciplines Weg en Baan welke ook in het aangepast 
wielrennen hun functie mogen uitoefenen.  
Een internationale UCI-commissaris mag niet tegelijkertijd: 
 
-  houder zijn van een licentie als renner van een bij de UCI geregistreerde ploeg 

of lid zijn van een nationale ploeg. 
-  een technische functie (ploeg assistent, mecanicien, paramedisch assistent, 

ploegleider, enz.) uitoefenen voor een nationale federatie of een bij de UCI 
geregistreerde ploeg. 

- de functie voorzitter of vice voorzitter binnen de nationale federatie of de 
continentale federatie uitoefenen. Een internationale UCI-commissaris mag in 
geen enkel geval een andere rol vervullen in hetzelfde internationale 
evenement. 

 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.07; 25.06.07; 01.02.13; 01.01.19) 
 

1.1.063 De leden van het UCI Management Comité en de personeelsleden van de UCI mogen 
niet handelen in de hoedanigheid van internationaal commissaris. 
 

1.1.064 De loopbaan van een internationaal commissaris wordt beëindigd op 31 december 
van het jaar waarin hij de leeftijd van 70 jaar bereikt. 
 
Bij indoor fietsen wordt de loopbaan van een internationaal commissaris echter 
beëindigd op 31 December van het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. 
 
(gewijzigd per 01.01.07; 01.10.11; 08.02.21)  
 

1.1.065 Iedere internationale commissaris is onderworpen aan de UCI discipline als hij door 
de UCI wordt aangewezen voor een internationale wedstrijd. 
 
(gewijzigd per 01.01.17) 
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1.1.066 Internationale commissarissen moeten te allen tijde, zelfs wanneer ze niet als zodanig 
 optreden, de UCI-voorschriften en de gedragscode voor commissarissen naleven en 
geen materiële of morele schade toebrengen aan de wielersport of aan de UCI.. 
 
(gewijzigd per 01.02.07; 26.01.07; 01.01.17; 23.10.19) 
 

1.1.067 Elke overtreding van artikel 1.1.066 kan worden voorgelegd aan de UCI Disciplinaire 
Commissie die een schorsing van maximaal 12 maanden kan opleggen, de intrekking 
van de status van UCI International Commissaire, evenals elke andere disciplinaire 
maatregel voorzien in Deel XII van de UCI Regulations. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.10; 01.01.17; 23.10.19) 
 

1.1.068 (Vervallen per: 01.01.17) 
 
Opdracht 

1.1.069 De titel van internationaal UCI-commissaris verleent niet het recht om effectief met 
een opdracht belast te worden. 
 

1.1.070 De commissarissen worden door de UCI en/of door de nationale federatie voor de 
controle van de wedstrijden op de internationale kalender aangewezen, zoals 
aangegeven in artikel 1.2.116. 
Leden van het college van commissarissen voor continentale kampioenschappen 
worden aangewezen door de continentale confederatie. 
 
(gewijzigd per 15.10.04; 01.02.11; 01.01.17; 23.10.19) 
 

1.1.071 Indien hij niet wordt aangewezen door de UCI, kan een internationale commissaris 
door zijn nationale federatie worden aangewezen voor een nationaal evenement. 
 

1.1.072 Een internationale UCI-commissaris mag geen buitenlandse opdracht aanvaarden 
zonder het akkoord van zijn nationale federatie en de UCI, behalve als hij werd 
aangewezen door de UCI. Zonder instemming van de UCI zullen de maatregelen 
genoemd bij artikel 1.1.066 worden toegepast. 
 
(gewijzigd per 01.02.11) 
 

1.1.073 De onkostenvergoedingen van de door de UCI aangewezen internationale 
commissarissen, zijn ten laste van de organisatie, waarbij de bedragen en de 
modaliteiten vastgelegd worden door het UCI bestuur. 
 

1.1.074 Internationale commissarissen die door de UCI en de nationale federatie zijn 
aangesteld in hun respectievelijke discipline zoals beschreven in artikel 1.2.116, 
dragen de officiële uniformen die door de UCI worden verstrekt. Dergelijke uniformen 
mogen alleen tijdens dergelijke opdrachten worden gedragen. 
 
(gewijzigd per 01.01.19) 
 

1.1.074 Bis Nationale commissarissen en nationale elite commissarissen dragen het officiële 
uniform dat door de nationale federatie in hun respectieve discipline wordt verstrekt. 
Het UCI-logo mag niet op dergelijke uniformen voorkomen. 
 
(ingevoerd per 01.01.19) 
 

N  Juryleden 
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1.1.074.01 Een jurylicentie kan worden verstrekt aan eenieder vanaf 1 januari in het jaar waarin 
de aanvrager 16 jaar zal worden, onder de voorwaarde dat de aanvrager, die zijn 
aanvraag moet indienen via de consul van het district waaronder hij ressorteert, met 
goed gevolg een door de KNWU georganiseerde jurycursus heeft gevolgd. 
 
Het functioneren als jurylid op nationaal niveau kan uitsluitend tot 1 januari volgend 
op het jaar waarin de wettelijke AOW gerechtigde leeftijd is bereikt plus 5 jaar. 
(Voorbeeld: De wettelijke AOW-leeftijd is 67 jaar. Na het bereiken hiervan kan men 
de volgende 5 kalenderjaren nog volledig worden ingezet. Hierna is de inzetbaarheid 
op nationaal niveau verder uitgesloten). 
 
Houders van een jurylicentie worden automatisch gerekend tot de persoonlijke leden  
van de KNWU. Juryleden verplichten zich tijdens de uitoefening van hun functie de 
door de KNWU verstrekte kleding te dragen.  Voor het overige is voor de juryfunctie  
gepaste representatieve kleding vereist.    
 
Tevens kan aan personen vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanvrager 16 jaar 
zal worden eenmalig een jury-opstaplicentie worden verstrekt voor het kalenderjaar 
waarin de jury-opstapcursus wordt gevolgd. De aanvraag moet worden ingediend bij 
de consul van het district waaronder de cursist ressorteert. 
 
(gewijzigd per 01.01.07; 01.01.11; 01.01.17; 01.01.20) 
 

N  Nationaal KNWU-commissaris 
1.1.074.02 Juryleden, die minimaal de KNWU-applicatiecursus, gericht op de specialisaties, 

zoals genoemd in art. 1.1.057, gevolgd hebben, ontvangen de kwalificatie Nationaal 
KNWU-commissaris. Deze kwalificatie is in eerste instantie vereist om in aanmerking 
te komen voor voordracht voor de cursus UCI-commissaris (Leeftijd 25 – 50 jaar) in 
de betreffende specialisatie. 
Zie voor nadere bijzonderheden waar het m.n. de maximale inzetbare leeftijd van de 
nationaal KNWU commissaris betreft artikel N 1.1.074.01. 
  
(gewijzigd per 01.01.17) 
 

N  Juryindeling 
1.1.074.03 De juryleden worden erop geattendeerd dat zij, willen zij kunnen worden ingedeeld 

voor de jurering van wedstrijden, in het bezit dienen te zijn van een geldige jurylicentie. 
In verband hiermee wordt bekend gemaakt dat de samenstelling van de jury's voor 
de landelijke wedstrijden in het voorjaar door de commissie J&R zal geschieden aan 
de hand van de per 15 februari verstrekte jurylicenties. 
 

N  Juryleden als stagiair 
1.1.074.04 Juryleden die ééndaagse wegwedstrijden of etappes in meerdaagse wedstrijden 

willen bijwonen kunnen daarvoor uitsluitend in aanmerking komen indien zij zich via 
hun consul bij de commissie Jury en Reglementen aanmelden onder opgave van de 
wedstrijd(en) waar hun voorkeur naar uitgaat. 
 

N  Wedstrijdfunctionarissen (officials) 
1.1.074.05 Onder wedstrijdfunctionarissen worden verstaan juryleden en anderen (zoals b.v.: ten 

behoeve van, en door de organisator aangestelde medewerkers) die tijdens de 
wedstrijd een functie onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissarissen 
vervullen. 
 

N 
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1.1.074.06 Onder jury of juryleden worden uitsluitend begrepen: wedstrijdcommissarissen, 
wedstrijdleider, aankomstrechter, tijdwaarnemer, starter, motordeskundige, 
scheidsrechter-wedstrijden-achter-motoren, commissarissen en microfonist, die allen 
in het bezit van een jurylicentie dienen te zijn. 
 

N 
1.1.074.07 Bij contractwedstrijden moeten alle juryleden in het bezit zijn van een jurylicentie. 

 
N 
1.1.074.08 Alle wedstrijdfunctionarissen dienen de instructies van de wedstrijdleider c.q. (de 

voorzitter van) de wedstrijdcommissarissen stipt op te volgen. De taak van de 
aankomstrechter, starter, motordeskundige en scheidsrechter-wedstrijden-achter-
motoren wordt echter zelfstandig vervuld. De voorzitter van de 
wedstrijdcommissarissen kan, indien daartoe aanleiding bestaat, (elk van) de 
wedstrijdfunctionarissen betrekken in het overleg van de wedstrijdcommissarissen. 
 

N 
1.1.074.09 De wedstrijdcommissarissen hebben, zonder enig beroep, het recht een 

wedstrijdfunctionaris, die geen jurylid is en zijn functie niet naar behoren vervult, te 
(doen) vervangen door een plaatsvervanger of, indien deze er niet is, door een andere 
persoon, bij voorkeur een licentiehouder of KNWU-lid (geen wielrenner of 
gangmaker).  
 

N  Microfonist 
1.1.074.10 De primaire taak van de microfonist beperkt zich tot het doen van mededelingen - via 

de geluidsinstallatie - die afkomstig zijn van de wedstrijdcommissarissen en 
betrekking hebben op de wedstrijd. Op de momenten dat de wedstrijdcommissarissen 
geen mededelingen hebben door te geven, kunnen zij de microfonist toestaan andere 
mededelingen te doen. Als bij wedstrijden een extra microfonist fungeert voor het 
doen van commerciële mededelingen, moeten zodanige voorzieningen worden 
getroffen, dat de microfonist van de jury hem te allen tijde kan onderbreken. Het is in 
geen geval toegestaan het publiek op te wekken premies beschikbaar te stellen. 
 
  

§ 5 Ploegleiders 
 

1.1.075 Elke ploeg, behalve regionale- en clubploegen, dient een verantwoordelijke aan te 
wijzen als ploegleider. 
 
Indien binnen een ploeg meer dan één persoon de titel als ploegleider draagt, dan 
moet de ploeg een persoon als verantwoordelijke ploegleider aanduiden. De andere 
personen worden benoemd als assistent ploegleider. Zonder afbreuk te doen aan 
artikel 1.1.077, zijn de bepalingen van deze paragraaf van toepassing op de 
verantwoordelijke ploegleider. 
 
(gewijzigd per 15.10.04; 01.01.13) 
 

1.1.076 Een Ploeg kan niet bij de UCI geregistreerd worden of erkend worden door zijn 
nationale federatie als geen team manager is aangewezen. Een ploeg kan niet 
deelnemen aan wedstrijden op de internationale kalender, als zij geen team manager 
hebben aangewezen. 
 
(gewijzigd per 15.10.04) 
 

1.1.077 Ploegleider dienen te beschikken over de juiste licentie. 
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Ploegleiders en assistent ploegleiders van de UCI World Teams en UCI ProTeams 
zijn tevens verplicht om een Examen, georganiseerd door de UCI,  af te leggen. Indien 
zij hier niet aan voldoen, dan kunnen zij, ongeacht het hierna volgende,  niet als 
zodanig bij de UCI geregistreerd worden. 
 
Ploegleiders en assistent ploegleiders van UCI-vrouwen Worldteams moeten ook met 
goed gevolg het UCI-examen hebben afgelegd om vanaf het seizoen 2020 te worden 
geregistreerd. 
  
Ploegleiders en assistent-ploegleiders die voornemens zijn om voor het eerst te 
worden geregistreerd, moeten geslaagd zijn voor het examen. 
 
Wanneer de (assistent) ploegleider niet slaagt voor het examen, dan kan hij 
geregistreerd blijven., maar moet slagen voor het examen in de volgende sessie om 
opnieuw te worden geregistreerd. In het geval van een verdere falen kan deze 
persoon daarna alleen nog worden geregistreerd als het examen met goed gevolg is 
afgelegd 
 
(gewijzigd per 15.10.04; 01.01.13; 01.01.15; 01.01.17; 01.07.18; 01.01.20) 
 

1.1.078 Naast de taken en verantwoordelijkheden zoals vermeld in de reglementen, is de 
team manager ook verantwoordelijk voor de organisatie van de sportieve activiteiten 
en de sociale en humane omstandigheden waarin de renners de sport uitoefenen van 
wielrennen binnen een ploeg. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.1.079 De team manager zal er, waar mogelijk, consequent en systematisch naar streven 
om de sociale en humane omstandigheden van de renners van de ploeg te verbeteren 
en hun gezondheid en veiligheid te beschermen. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.1.080 De team manager zal er zorg voor dragen dat de reglementen worden aanvaard door 
al degenen die tot de ploeg behoren of daar in welke hoedanigheid dan ook voor 
werken. Hij moet een voorbeeld zijn voor de anderen. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.1.081 De team manager zal ervoor zorgen dat er specialistische ondersteuning voor de 
ploeg is op de volgende gebieden: medisch, verzorging conform art. 13.3.001 van de 
UCI-reglementen en materiaal. Hij zal ervoor zorgen dat de ondersteuning gebeurt 
door gekwalificeerde mensen en, daar waar dat vereist is, door houders van een 
licentie conform de reglementen. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05) 
 

1.1.082 De team manager dient op een passende wijze de taken te verdelen tussen de 
personen, bedoeld in art. 1.1.080, met uitzondering van de renners. De taken van 
iedere persoon moeten duidelijk gespecificeerd worden en overeenstemmen met de 
reglementen. Personen met bepaalde functies worden op naam in een lijst 
opgenomen. De taakverdeling wordt schriftelijk vastgelegd. Een afschrift wordt 
verspreid aan alle personen genoemd in artikel 1.1.080 en aan de nationale federatie. 
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Bij de UCI geregistreerde ploegen en nationale ploegen dienen ook een afschrift aan 
de UCI te overleggen. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.1.083 De team manager zal regelmatig alle personen, genoemd in art. 1.1.080 raadplegen 
met betrekking tot de sociale en humane omstandigheden, het materiaal, de risico’s 
die de wielersport met zich meebrengt en het wedstrijdschema voor elke renner. Hij 
dient deze gesprekken schriftelijk vast te leggen. Op verzoek van de nationale 
federatie of de UCI dient een afschrift hiervan aan dezen verstrekt te worden. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.1.084 Elk nalaten door een team manager om aan de in deze paragraaf gestelde 
verplichtingen te voldoen, wordt gestraft met een schorsing van 8 dagen tot 10 jaar, 
en/of een boete van Zw.Frs 750 tot 10.000. Bij een tweede overtreding binnen twee 
jaar na de eerste, wordt de team manager geschorst voor een periode van minimaal 
6 maanden of definitieve uitsluiting en beboet tussen de SFrs 1.000 en 20.000. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.1.085 Elke persoon of Ploeg, die het pakket van taken genoemd in artikel 1.1.082 niet 
respecteert, zal gestraft worden met een schorsing van minimaal 1 maand en 
maximaal één jaar en/of een boete tussen de SFrs 750 en 10.000. Bij een tweede 
overtreding binnen twee jaar na de eerste, is de schorsing tussen de zes maanden 
minimaal en definitieve uitsluiting en een boete tussen de SFrs 1.500 en 20.000. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.1.086 De Team Manager wordt verantwoordelijk geacht voor de overtredingen, begaan door 
personen, genoemd in art. 1.1.080 en zal gestraft worden volgens de voor de 
overtreding geldende regels, tenzij hij kan aantonen dat de overtreding hem 
redelijkerwijs niet verweten kan worden en dat hij daartoe op geen enkele wijze heeft 
aangezet. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
 

§ 6 Technisch afgevaardige 
 

1.1.087 De UCI kan een technisch afgevaardigde aan een wielerevenement benoemen. De 
rol van de technisch afgevaardigde wordt gedefinieerd in de desbetreffende 
onderdelen van de reglementen voor iedere  discipline. 
 
(ingevoerd per: 01.01.15) 
 
 

§ 7 Diversen 
 
Weddenschappen 

1.0.088 Iedereen die valt onder de UCI-regels mag niet betrokken zijn bij de organisatie van 
weddenschappen op Wielerwedstrijden. Het is met name verboden: 

-  voor zover als zodanig directe of indirecte financiële belangen te 
hebben in weddenschappen betreffende het wielrennen; 
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-  deelnemen aan of helpen bij het bepalen van de wedkansen die 
worden aangeboden op een wielerevenement. 

 
Bovendien is het voor licentiehouders verboden weddenschappen te plaatsen of met 
een derde persoon overeen te komen dat een weddenschap wordt geplaatst met 
betrekking tot de volgende evenementen: 
 

a) Evenementen waaraan zijn team kan deelnemen of waarbij hij op een 
andere manier rechtstreeks betrokken is; 

b) Alle nationale, continentale en wereldkampioenschappen van zijn 
discipline (s); en 

c) Alle multisport evenementen waaraan hij deelneemt in verband 
waarmee hij op andere wijze betrokken is. 

 
Overtredingen van dit artikel kunnen bestraft worden met een boete van CHF 2'000 
tot CHF 200'000 en / of een schorsing van 8 dagen tot 1 jaar. Overtredingen van de 
eerste alinea van dit artikel door een organisator kunnen ook worden bestraft met 
intrekking van de registratie van zijn evenementen. 
 
(gewijzigd per 11.02.20) 
 
Sponsoring 

1.01.089 Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wetgeving, mag geen enkel merk van 
tabak, sterke drank, pornografische producten of andere producten die het imago van 
de UCI of de wielersport in het algemeen kunnen schaden, direct of indirect in verband 
worden gebracht met een licentiehouderr, een UCI team of een nationale of 
internationale wielerronde. 
Zoals gedefinieerd in dit artikel is een geest een drank met een alcoholpercentage 
van 15% of meer. 

 
1.01.090 1. Sponsoring door gokbedrijven (inclusief nationale lotterijen) is verboden, indien het 

gokbedrijf aandelen of contractuele regelingen bezit die haar het recht verlenen om 
direct of indirect deel te nemen aan het beheer of de besluitvorming van de betrokken 
organisator, team of licentiehouder, behalve wanneer: de gokoperator onthoudt zich 
van het organiseren van weddenschappen met betrekking tot evenementen van de 
betreffende organisator of in verband met de evenementen waaraan het betreffende 
team of de licentiehouder deelneemt; en, met betrekking tot elk ander 
wielerevenement, wat voldoet aan de lijst van geautoriseerde weddenschappen 
opgesteld door het UCI management comité. 
 
2. In alle andere gevallen is sponsoring door wedbedrijven toegestaan, op 
voorwaarde dat de sponsor voldoet aan de lijst van geautoriseerde weddenschappen 
opgesteld door het UCI Management Comité, gepubliceerd als bijlage A van dit deel 
van het UCI-reglement. Het is daarom verboden gesponsord te worden door een 
wedbedrijf dat weddenschappen organiseert op evenementen die niet op de 
genoemde lijst voorkomen en / of soorten weddenschappen die niet op de lijst 
voorkomen. 
  
3. Bovendien moet elke organisator, team of licentiehouder die door een wedbedrijf 
wil worden gesponsord: 
 
- ervoor zorgen dat de gokoperator is aangesloten bij één of meerdere de 

bevoegde nationale toezichthoudende instanties voor de regulering van en het 
toezicht houden op sportweddenschappen en bezit een toestemming voor het 
organiseren van weddenschappen in overeenstemming met de definities van 
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het Verdrag van de Europese Raad inzake de manipulatie van 
sportcompetities. In geval van afwezigheid van een toezichthoudende 
autoriteit voor het toezicht op sportweddenschappen in het land van of landen 
waar de gokoperator is aangesloten, kan de UCI een dergelijke sponsorschap 
toestaan mits de gokoperator contractueel is aangesloten bij een door de UCI 
goedgekeurd monitoringbureau en instemt met het verstrekken en rapporteren 
van atypische of verdachte weddenschappen aan de UCI. 

 
- ervoor te zorgen dat een dergelijk sponsorcontract het gokbedrijf uitdrukkelijk 

verbiedt I) voorkennis en / of andere informatie te verzamelen die kan worden 
gebruikt om een wielerevenement te manipuleren en II) deel te nemen aan 
een beslissing van sportieve aard. 

 
4. Organisatoren, of teams of licentiehouder die gesponsord willen worden door een 
gokbedrijf, moeten documentatie overleggen waaruit blijkt dat ze voldoen aan de 
bovenstaande voorwaarden, samen met hun registratieverzoek bij de UCI of de 
nationale federatie, indien van toepassing, en zoals bepaald door de van toepassing 
zijnde bepalingen. In het geval dat de organisator, of het team of licentiehouder al 
geregistreerd is op het moment dat het sponsorschap door een gokexploitant wenst 
te verkrijgen, moet de documentatie onverwijld ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan de UCI of de nationale federatie en in elk geval niet later dan twee maanden 
voorafgaand aan de weddenschap. het evenement waarbij de organisator, of het 
team of licentiehouder zichtbaarheid wil geven aan de gokoperator. 
 
(gewijzigd per 11.02.20; 08.02.21) 
 

1.01.091 Overtredingen van de artikelen 1.1.089 en 1.1.090 kunnen als volgt worden 
gesanctioneerd: 
-   Weigerde start en / of geldboete van CHF 1'000 tot 25.000 voor een 

licentiehouder (alleen artikel 1.1.089); 
-  Weigering of intrekking van de registratie, geweigerde start en / of boete van 

CHF 5.000 tot 500.000 voor een team; 
- Weigering of verwijdering van de kalender en / of boete van CHF 5.000 tot 

500.000 voor een organisator. 
 
(gewijzigd per 11.02.20) 
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Hoofdstuk 2 : WEDSTRIJDEN 
 
 
Vanaf 1 Januari 2011 zijn de UCI Protour en Historische kalender opgegaan in de 
UCI wereld kalender. 
 
 

 

Deel 1: ADMINISTRATIEVE  BEPALINGEN 
 
 

§ 1 Kalender 
 

1.2.001 De kalender is een chronologische lijst van wielerwedstrijden per discipline, categorie 
en/of geslacht. 
 
De procedure voor toekenning van licenties aan organisatoren moet nog worden 
vastgesteld. 
 

1.2.002 Er wordt een kalender opgesteld voor de volgende disciplines: 
1. weg 
2. baan 
3. mountainbike 
4. cyclo-cross 
5. BMX en BMX Freestyle 
6. trial 
7. indoorcycling 
8. recreatief wielrennen 
9. fietsen voor renners met een beperking 
 
(gewijzigd per 15.10.04; 01.01.17) 
 

N 
1.2.002.01 Naast de (inter)nationale disciplines zoals genoemd in artikel 1.2.002 kunnen 

nationaal eveneens andere niet specifiek te noemen specialiteiten welke onder 
KNWU  verband worden verreden.  
De reglementering betreffende deze specialiteiten zoals leeftijdsindeling, afstanden, 
categorieën, materiaal, kleding en alle andere specifieke zaken een specialiteit 
aangaande worden afzonderlijk bepaald en gepubliceerd. 
Voor algemene reglementaire zaken is het reglement voor de wielersport voor iedere 
specialiteit van toepassing gelijk aan alle wedstrijden en activiteiten zoals gesteld in 
artikel 1 van de inleidende bepalingen. 
In tegenstelling hetgeen vermeld staat in artikel 1.2.002 wordt, behoudens eventuele 
competities, voor een dergelijke specialiteit op voorhand geen kalender opgesteld. 
  
(ingevoerd per 01.01.16; gewijzigd per 10.05.17; 01.01.21) 
 

1.2.003 De kalender wordt jaarlijks opgesteld voor de duur van een kalenderjaar of van een 
seizoen. 
 

1.2.004 Voor elke discipline wordt er een wereldkalender, een continentale kalender per 
continent en een nationale kalender per nationale federatie opgesteld. 
De internationale kalender wordt samengesteld uit de wereldkalender en de 
continentale kalenders. 
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Een internationale wedstrijd is een wedstrijd die is ingeschreven op een wereld- of 
continentale kalender. 
Een nationale wedstrijd is een wedstrijd die is ingeschreven op een nationale 
kalender. 
 

1.2.005 Met uitzondering van de UCI Worldtour evenementen, worden de wereldkalenders en 
de continentale kalenders vastgelegd door het UCI Management Comité op advies 
van de betrokken continentale federaties voor de wedstrijden met betrekking tot hun 
wedstrijden.  
   
De kalender van de UCI Worldtour evenementen wordt opgemaakt door de Raad voor 
het Beroepswielrennen, in overeenstemming met de bepalingen betreffende de UCI 
Worldtour in Titel 2, hoofdstuk 15. 
 
(gewijzigd per 15.10.04) 
 

1.2.006 Elk jaar stuurt de organisator de aanvraag om zijn wedstrijd te laten opnemen in de 
wereld- of continentale kalender, naar zijn nationale federatie. 
  
De organisator dient de UCI statuten en reglementen te respecteren, na te leven en 
toe te passen. 
 
De organisator van een veldrit, Mountain Bike of BMX wedstrijd geregistreerd op de 
nationale kalender waaraan renners van drie of meer buitenlandse federaties 
deelnemen, twee buitenlandse federaties voor een baanwedstrijd, Trial wedstrijd of 
indoor fietsevenement, moet de volgende editie van deze wedstrijd voor plaatsing op 
de internationale kalender aanvragen. De wedstrijd mag niet worden opgenomen op 
de nationale kalender, behalve wanneer de aanvraag voor de internationale kalender 
is afgewezen. 
 
De organisatie van een evenement voor aangepast wielrennen geregistreerd op de 
nationale kalender en waar meerdere buitenlandse nationaliteiten aan deelnemen, 
zoals beschreven in artikel 16.18.003, moet de volgende editie zijn wedstrijd op de 
internationale kalender plaatsen. 
 
Betreffende de weg sturen de nationale federaties deze aanvragen door naar de UCI 
met een kopie aan hun continentale federaties, ten laatste op 01 juli van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarin de wedstrijden zullen plaatsvinden. Voor 
baanwielrennen wordt de deadline gesteld op 1 mei. Voor indoorfietsen, aangepast 
wielrennen weg en recreatief fietsen is de deadline gesteld op 1 Juli.  
 
Voor MTB, BMX, BMX Freestyle en Trials is dit de laatste vrijdag in juli. Voor 
aangepast baanwielrennen en veldrijden is deze datum bepaald op 15 december. 
 
De nationale federatie dient toe te zien op naleving door de organisator van de door 
de administratieve afdeling van de UCI uitgevaardigde instructies en de toepassing 
van de UCI statuten en reglementen 
 
Als een wedstrijd het grondgebied van verschillende landen bestrijkt, wordt de 
wedstrijd pas op de kalender ingeschreven na akkoord van de federaties van de 
betreffende landen. 
 
Als de federatie de aanvraag niet doorstuurt, kan de organisator van de wedstrijd zich 
rechtstreeks wenden tot de UCI. 
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(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.07.09; 01.07.12; 01.07.13: 01.01.16; 
01.01.17; 08.02.18; 01.07.18; 08.02.21) 
 

1.2.007 Het voorstel voor de continentale kalender wordt, via de UCI, gestuurd aan de 
betreffende continentale federaties die hun advies mogen uitbrengen binnen de 30 
dagen na het versturen van het voorstel. 
 
De continentale federaties moeten bij het uitbrengen van hun kalender de wedstrijden 
van de wereldkalender inlassen, die plaatsvinden op het grondgebied van hun 
continent. 
 

1.2.008 De nationale kalenders worden door de betreffende nationale federaties opgesteld. 
In elke publicatie van de nationale kalender moet de federatie de wedstrijden op de 
internationale kalender, die in hun land plaatsvinden, mee publiceren. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.2.009 Bij de eerste inschrijving van een wedstrijd op de internationale kalender, moet er een 
dossier worden overlegd dat minimaal de volgende inlichtingen moet bevatten: 
-  type wedstrijd (discipline, specialiteit, soort wedstrijd…) 
- beschrijving van het parcours, waaronder totale afstand, zonodig ook de 

afstand van etappes en omlopen 
-  gewenste soort en aantal deelnemende ploegen en/of renners 
-  financiering (prijzen en premies, reis- en verblijfskosten) 
-  referenties betreffende de organisatie. 
 
Voor de weg moet de documentatie niet later dan drie maanden voor de vergadering 
van het UCI bestuur waarin de betreffende kalender vastgesteld (ten laatste de 25e 
juni) worden ingediend bij de UCI. Voor de andere disciplines moet de documentatie 
worden ingediend bij de UCI op z’n laatst gelijk met de registratie deadline zoals voor 
de andere disciplines staat vermeld in artikel 1.2.006. 
  
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.07.13) 
 

1.2.010 [Vervallen] 
 

1.2.011 In geval het dossier wordt aanvaard, dan zal de wedstrijd voor een jaar - op proef - 
worden ingeschreven op een datum die past binnen de bestaande kalenders. De 
wedstrijd kan gecontroleerd worden door een afgevaardigde van de UCI, op kosten 
van de organisator. 
 

1.2.012 De inschrijving van een wedstrijd op de internationale kalender is onderworpen aan 
het betalen van een afdracht - kalenderafdracht genoemd - waarvan het bedrag 
jaarlijks wordt bepaald door het UCI Management Comité. 
 
Het totale bedrag van de afdracht moet door de organisator aan de UCI betaald 
worden bij ontvangst van een factuur van de UCI. Facturen worden verzonden 90 
dagen voor aanvang van het evenement of na goedkeuring van de wedstrijd op de 
kalender, afhankelijk wat later is. 
 
Daarnaast wordt een inschrijving van een wedstrijd op de internationale kalender 
geweigerd, indien de inschrijfgelden van voorgaande races nog openstaan of indien 
de organisator zijn financiële verplichtingen aan de UCI niet nakomt. Deze maatregel 
is ook van toepassing voor een nieuwe organisator van een wedstrijd en in het 
algemeen voor een organisator en/of wedstrijd die naar de mening van het UCI 
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Management Comité de opvolger is van een andere organisator of een andere 
wedstrijd. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 01.01.21) 
  

1.2.013 Het UCI-bestuur kan, na de organisator te hebben gehoord, beslissen de inschrijving 
op de internationale kalender te weigeren. Het is de organisator toegestaan zijn zaak 
in te brengen. Als de organisator niet de gelegenheid heeft gekregen zijn aanvraag te 
verdedigen, mag hij beroep aantekenen bij de Arbitrage commissie van de UCI. De 
beslissing van de Arbitrage commissie is bindend en staat niet open voor beroep. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.10) 
 

1.2.014 Iedere datumverandering van een wedstrijd, ingeschreven op de internationale 
kalender, moet voorafgaand het akkoord krijgen van de UCI of, in geval van een UCI 
Worldtour evenement, de Raad voor het Beroepswielrennen,  op vraag van de 
nationale federatie van de organisator. In geval van veranderen van datum of van 
annuleren van de wedstrijd, wordt de organisator een boete opgelegd waarvan het 
bedrag jaarlijks bepaald wordt door het UCI-bestuur. De organisator heeft het recht 
om beroep aan te tekenen bij de Arbitrage commissie van de ICI. De beslissing van 
de Arbitrage commissie is bindend en staat niet open voor beroep. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.10) 
 

N                    Wedstrijdsoorten 
1.2.014.01  Naast kampioenschappen en records kennen we de volgende soorten wedstrijden: 

a.  Onderlinge wedstrijden, Categorie 4, t.w.:  
    1.  Trainings- c.q. clubwedstrijden. 
    2.  Interclubwedstrijden. 
b.  Contractwedstrijden, t.w.: 
 1. Categorie 1 (wedstrijden op de Internationale kalender) 
 2. Categorie 2 (wedstrijden op de Nationale kalender) 
 

Ad. a.1.  Trainings- c.q. clubwedstrijden dienen plaats te vinden op het clubparkoers, onder 
verantwoordelijkheid van het clubbestuur. Deze wedstrijden staan open voor alle 
categorieën, echter uitsluitend voor de leden van de organiserende club. De 
deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige KNWU-licentie, het KNWU-
lidmaatschap. Het clubbestuur kan zelf regels vaststellen met betrekking tot de te 
dragen kleding. Voor zover van toepassing bepaalt het clubbestuur welke categorieën 
gezamenlijk zullen rijden. 
 

Ad. a.2.  Interclubwedstrijden dienen plaats te vinden op een clubparkoers, onder 
verantwoordelijkheid van het clubbestuur. Aan een interclubwedstrijd mogen leden 
van meerdere wielerclubs deelnemen. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van 
een geldige KNWU-licentie op naam van een van de deelnemende clubs, een (dag) 
startlicentie. 
Er mag uitsluitend voor (ere)prijzen (prijzenschema 1 of 2, Jaarlijkse Besluiten) 
worden gereden, waarbij ook een leidersprijs in de vorm van een ereprijs is 
toegestaan. Het verrijden van premies is niet toegestaan. Voor zover van toepassing 
bepaalt het bestuur van de organiserende club welke categorieën en/of 
leeftijdsgroepen gezamenlijk zullen rijden. Interclubwedstrijden dienen tenminste 10 
dagen voor de wedstrijddatum te worden aangevraagd bij de consul in wiens district 
de wedstrijd verreden zal worden, eventueel in overleg met andere consuls. Zodra 
voor schema 3 of hoger prijzenschema gereden wordt, dient de wedstrijd te worden 
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beschouwd als een "contractwedstrijd" en zijn alle daarvoor gestelde regels van 
toepassing. 
 

Ad. b.   Contractwedstrijden zijn: alle wedstrijden op de weg, de baan of in het veld waarbij 
tussen de organisator en de deelnemers, d.m.v. door of namens hen ondertekende 
inschrijf-/deelnemerskaarten, -formulieren of contracten of door middel van digitale 
inschrijving via de KNWU-site, een overeenkomst bestaat inzake deelname en 
startgelegenheid. Voor alle contractwedstrijden dient, via de betrokken consul een 
wedstrijdlicentie te worden aangevraagd bij het KNWU-bureau. Tot de wedstrijd(en) 
behoort alles wat vóór aanvang, tijdens en na afloop van de wedstrijd(en) in verband 
met die wedstrijd(en) geschiedt of dient te geschieden. Een meerdaagse wedstrijd 
wordt hierbij beschouwd als één wedstrijd. 
 

Ad. b.1. Categorie I-wedstrijden (op de Internationale kalender) kunnen plaats vinden op een 
parkoers dat uitgezet is op openbare wegen onder verantwoordelijkheid van de 
organisator. Aan deze wedstrijden mag uitsluitend worden deelgenomen door 
houders van een geldige licentie (KNWU of van een door de UCI erkende federatie) 
als Elite-Mannen/Vrouwen, Beloften Mannen/Vrouwen, Junior(en/-Vrouwen) of 
Master. Er mag voor prijzen (prijzenschema UCI/Jaarlijkse Besluiten) en premies 
worden gereden. Er kan uitsluitend binnen de eigen categorie gereden worden, 
echter, bij een aantal wedstrijdklassen rijden de Elite-Mannen en de Mannen-Beloften 
respectievelijk de Elite-vrouwen en Vrouwen-beloften samen.  
 

Ad. b.2. Categorie 2-wedstrijden (op de Nationale kalender) kunnen plaats vinden op een 
clubparkoers of een parkoers dat uitgezet is op openbare wegen onder 
verantwoordelijkheid van de organisator. Aan deze wedstrijden mag niet worden 
deelgenomen door houders van een startlicentie. Houders van een sportklasse 
licentie mogen niet deelnemen aan één- of meerdaagse van stad tot stad wedstrijden. 
De licentiehouders die mogen deelnemen dienen in het bezit te zijn van een geldige 
licentie (KNWU of van een door de UCI erkende federatie).  
Er mag voor prijzen (prijzenschema Jaarlijkse Besluiten) en premies worden gereden. 
Er kan uitsluitend binnen de eigen categorie gereden worden. Uitzondering is van 
toepassing onder de bijzondere voorwaarden voor criteriums zoals vermeld in Titel 2, 
Hoofdstuk 7. 
  
(gewijzigd per 01.01.03; 01.1.11; 10.05.17; 01.01.21) 

 
N  Sluitingstijd in/bijschrijven en afhalen verplichte identificatie middelen 
1.2.014.02 Uiterlijk 30 minuten voor aanvang van een wedstrijd dient door de deelnemer of diens 

vertegenwoordiger aan alle administratieve verplichtingen te zijn voldaan zoals het in 
en/of bijschrijven respectievelijk het afhalen van de eventuele verplichte 
identificatiemiddelen zoals omschreven in Titel 1, Deel 4.  
Ingeval in een ploegleidersvergadering (zoals omschreven in artikel 1.2.087 resp. N 
1.2.087.01) is voorzien, dan dienen voornoemde bepalingen uiterlijk 15 minuten voor 
aanvang van de ploegleidersvergadering te zijn afgerond. 
 
(gewijzigd per 01.01.12) 
 

N  Clubparkoers 
1.2.14.03 Een Clubparkoers is een volledig voor het andere verkeer afgesloten parkoers dat 

volledig ter beschikking staat van de vereniging voor trainingen en wedstrijden; dan 
wel een parkoers op de openbare weg waarvoor, door de gemeente en/of politie, 
tenminste wekelijks toestemming is verkregen om deze voor clubactiviteiten af te 
sluiten gedurende een langere periode van het jaar. Op wedstrijden op 
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clubparkoersen zijn alle bepalingen van dit reglement van toepassing, tenzij 
nadrukkelijk anders is bepaald.  
 
(gewijzigd per 01.01.03) 
 

N  Voorwaarden deelname buitenlandse wedstrijden 
1.2.014.04 In het algemeen geldt dat, slechts mag worden deelgenomen aan meerdaagse 

wedstrijden in ploegverband in het buitenland indien daarvan schriftelijk aanvraag is 
gedaan bij het Uniebureau. Bij in gebreke blijven van de melding kunnen ploegen 
bestraft worden met uitsluiting van deelname aan buitenlandse wedstrijden voor 
zowel het lopende als het volgende kalenderjaar. 
 
Voor deelname aan ééndaagse wegwedstrijden in Duitsland voor de categorieën 
Elite, Beloften en Amateurs hoeft geen verzoek te worden ingediend. 
 
Alle andere verzoeken voor deelname aan ééndaagse wegwedstrijden in het 
buitenland moeten minimaal 4 weken voor de betreffende wedstrijd worden 
aangevraagd, d.m.v. een elektronische aanvraag, bij het uniebureau. 
 
Nieuwelingen (M/V) en Junioren (M/V)  Buitenlandtoestemming:  
Deelname aan een wegwedstrijd in het buitenland is voor álle Nieuwelingen en 
Junioren licentiehouders het hele jaar toegestaan, met uitzondering van:  
1. de dagen dat er een regionale wedstrijd (criterium/omloop) voor de eigen 

categorie (Nieuwelingen of Junioren) staat gepland in het District van de 
vestigingsplaats van de vereniging van de renner. De vereniging staat vermeld 
op de licentie (Bij wijziging van vereniging dient dit z.s.m. gewijzigd te worden 
op de licentie); 

2. Op de dag van het districtskampioenschap waar de betreffende renner dient 
te rijden; (NB: Met ingang van 2018 geldt de Woonplaats van de renner hier 
als leidraad voor het Districtkampioenschap). 

 
Alle andere categorieën (uitgezonderd de sportklasse) zijn, met uitzondering op de 
dag dat het district- of regiokampioenschap is gepland, vrij om in het buitenland te 
rijden. Wanneer een land toestemming van de nationale federatie van de renner 
verlangd, dan dient deze d.m.v. een elektronische aanvraag te worden verkregen bij 
de consul van het district van de woonplaats van de renner. 
 
Voor BMX-ers geldt dat zij voor deelname aan wedstrijden (m.u.v. EK’s en WK’s waar 
zij toestemming voor deelname krijgen vanuit het Uniebureau) in het buitenland 
minimaal één week voor de betreffende wedstrijd, schriftelijk via de eigen vereniging 
toestemming aanvragen bij het secretariaat van hun Afdeling. 
De Afdeling verleent al dan niet toestemming voor deelname aan deze wedstrijden. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.10. 01.01.11; 01.02.14; 01.01.18; 01.01.19) 
 

N  Deelname Belgische clubploegen aan Nederlandse wedstrijden 
1.2.014.05 De volgende regels dienen in acht te worden genomen: 

- uitnodigingen dienen te worden verstuurd van de KNWU naar de KBWB; 
- de beslissing om een Belgische clubploeg te laten deelnemen aan een 

wedstrijd in Nederland kan alleen door de Belgische Nationale Sport 
Commissie genomen worden. 

 
N 1.2.014.06 [Vervallen] 

 
N 
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1.2.014.07 Aan wedstrijden voor Masters (v.a. 30+) kunnen uitsluitend licentiehouders 
deelnemen die de internationale aanduiding Master op de licentie hebben.  Amateur 
licentiehouders die gekozen hebben voor de Amateur status of met de internationale 
aanduiding “Elite” kunnen niet uitkomen in wedstrijden voor Masters. 
 
Houders van een buitenlandse licentie als Master kunnen in Nederland uitsluitend 
uitkomen in wedstrijden voor Masters of Amateurs. 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03; 01.01.05; 01.01.11) 
 

N  Combinatie van categorieën 
1.2.014.08 Combinatie van categorieën is uitsluitend mogelijk ingeval een melding in de jaarlijkse 

besluiten is gedaan en  bij criteriums (Cat. 2) zoals omschreven in Titel 2,  Hoofdstuk 
7, artikel N.2.7.017.02. 
 
Uitsluitend op de dagen waarop in Nederland geen Cat. 2 -wedstrijd voor Nieuweling-
Meisjes wordt georganiseerd, mogen Nieuweling-Meisjes deelnemen aan een 
wedstrijd voor Junior-Vrouwen in Categorie 2. 
 
Uitsluitend op de dagen waarop in Nederland geen Cat. 2 -wedstrijd voor Junior-
Vrouwen wordt georganiseerd, mogen 1e en 2e jaars junior vrouwen in nationale 
wedstrijden deelnemen aan een één en/of meerdaagse wegwedstrijd voor Elite-
vrouwen en/of een criterium wegwedstrijd voor Elite-Vrouwen in Categorie 2. 
Zie voor internationale wedstrijden noot 2 van artikel 2.1.005. 
  
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03; 01.01.05; 01.01.09; 01.01.11; 01.01.13; 01.01.16) 
 

N 
1.2.014.09 Ter bescherming van de wedstrijden voor “Elite Prof”  mogen de beroepsrenners 

(fulltime en parttime) niet deelnemen aan andere criteriums in Nederland als er op 
dezelfde dag een 'prof'-criterium of invitatiewedstrijd in Nederland wordt 
georganiseerd, tenzij zij aan kunnen tonen dat hen geen startgelegenheid geboden is 
voor die wedstrijd. 
Renners van een Pro Tour Ploeg (PTT), een Professionele Continentale Ploeg (PCT) 
of een Continentale Ploeg (CT) dienen voor deze wedstrijden altijd via een 
bemiddelaar gecontracteerd te worden. 
Beroepsrenners kunnen deelnemen aan reguliere nationale elite wedstrijden. Zij 
worden dan gelijkgesteld met de overige eliterenners; de organisator is dan geen 
startgeld verschuldigd. 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.19) 
 
 

§ 2 Benaming van de wedstrijden 
 

1.2.015 De organisator mag voor zijn wedstrijd geen andere benaming gebruiken dan deze 
waaronder de wedstrijd is ingeschreven op de kalender. 
 

1.2.016 De nationale federatie en de UCI kunnen eisen dat de benaming van de wedstrijd 
veranderd wordt, bijvoorbeeld als het zou kunnen leiden tot verwarring met een 
andere wedstrijd. 
 

1.2.017 Geen enkele wedstrijd mag worden aangeduid als nationaal, regionaal, continentaal 
of internationaal of als kampioenschap of beker of met een benaming die deze status 
zou suggereren, behalve in gevallen die uitdrukkelijk in het UCI-reglement voorzien 
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zijn of waarvoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming werd gegeven door 
de UCI of de betreffende nationale federatie in het geval dat het om wedstrijden van 
de nationale kalender gaat. 
 

1.2.018 De organisator moet vermijden de indruk te geven dat zijn wedstrijd een status heeft, 
die deze niet heeft. 
 

N  Wedstrijdbenaming 
1.2.018.01 Contractwedstrijden, wedstrijdnummers of klassementen over meer dan een 

wedstrijd, waaraan een bepaalde naam wordt gegeven (b.v. Landenwedstrijden, 
...klassement, Grote Prijs van... enz.), mogen alleen als zodanig worden betiteld, 
indien de commissie Jury & Reglementen en de betrokken sporttakcommissie dit 
heeft goedgekeurd. 
Iedere verwijzing naar “top” (zoals b.v.: topklassement, topserie of topcompetitie) is 
aan de KNWU voorbehouden of kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de KNWU gebruikt worden.  
De titel “kampioenschap” is aan de KNWU voorbehouden (m.u.v. 
Clubkampioenschap) of kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
de KNWU gebruikt worden. 
 

N 
1.2.018.02 Het predicaat "klassieker" mag uitsluitend worden gebruikt wanneer de betrokken 

sporttakcommissie daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
Dit geschiedt in de regel pas nadat de bewuste wedstrijd: 
a.  over een reeks van jaren onafgebroken is georganiseerd; 
b.  kan bogen op uitzonderlijke organisatorische kwaliteiten;  
c.  door de aard van het parkoers bewezen heeft dat deze kwalificatie 

gerechtvaardigd is; 
d.  de wedstrijd juist door alle hiervoor genoemde kwaliteiten geschikt is voor 

deelname in een wedstrijdenreeks welke meetelt voor de hoogste 
competitievorm. 

Alleen ééndaagse wegwedstrijden komen voor dit predicaat in aanmerking. Indien er 
wijzigingen optreden in de organisatie of de wedstrijd, die van invloed zijn op de 
hiervoor genoemde eigenschappen, kan door de betrokken commissie het predicaat 
"klassieker" weer ontnomen worden. 
 

N 
1.2.018.03 Bepaalde wedstrijden kunnen in het kader van een competitie het predicaat 

“beschermd” krijgen, m.u.v. nationale en christelijke feestdagen. Dit betekent dat er 
op die dag in de betreffende regio voor de betreffende categorie geen andere 
wedstrijd mag worden georganiseerd. In andere regio’s mag maximaal één criterium 
per regio worden georganiseerd. De regio-indeling is als volgt: 
- regio 1: Noord en Oost 
- regio 2: Noord-Holland, Zuid-Holland, Midden-Nederland 
- regio 3: Zuid-Oost, Zuid-West, Limburg. 
 
 

§ 3 Verboden wedstrijden 
 

1.2.019 Een houder van een licentie mag niet deelnemen aan een wedstrijd die niet is 
ingeschreven op een nationale, continentale of internationale kalender of die niet 
erkend wordt door een nationale of een continentale federatie of de UCI. 
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Afhankelijk van de situatie, kunnen een nationale federatie en/of de UCI voor 
bepaalde categorieën uitzonderingen maken voor bepaalde wedstrijden of 
evenementen welke plaats vinden in het eigen land. 
 
Bepaalde wedstrijden of evenementen kunnen bestaan uit: 
- Evenementen die af en toe worden georganiseerd en die geen deel uit maken 

van een georganiseerde sportbeweging. 
- Evenementen waarvan de organisatie niet door de UCI reglementen worden 

ingedekt. 
 
Iedere nationale federatie die voornemens is om een speciale uitzondering te 
verlenen, dient een met reden omkleed verzoek aan de UCI te richten in het begin 
van het seizoen en op het laatst ten minste twee maanden voordat een evenement 
plaatsvindt. De beslissing van de UCI in deze is bindend en kent geen beroep. 
 
(gewijzigd per 25.09.14) 
 

1.2.020 De licentiehouders mogen niet deelnemen aan activiteiten, georganiseerd door een 
geschorste nationale federatie, behalve in geval van toepassing van artikel 18.2 van 
de UCI-statuten. 
 

1.2.021 Bij het overtreden van artikel 1.2.019 of 1.2.020, zal de licentiehouder gestraft worden 
met een schorsing van een maand en een boete van 50 tot 100 Zwitserse Fr. 
 

N  Ongeoorloofde deelname/medewerking 
1.2.021.01 Het is aan leden, waaronder te verstaan alle bestuurs-, jury- en commissieleden, 

persoonlijke leden en geregistreerde (bestuurs)leden van bij de KNWU aangesloten 
clubs en stichtingen, en licentiehouders niet toegestaan deel te nemen en/of op 
enigerlei wijze medewerking te verlenen aan wielerwedstrijden in Nederland, wanneer 
dat strijdig is met de belangen van de KNWU. 

 
N 
1.2.021.02 De licentiehouder die, ondanks een verbod tot deelname aan een activiteit en/of 

wedstrijd welke niet onder UCI/KNWU verband wordt georganiseerd, toch aan een 
dergelijk evenement deelneemt, zal ingeval het nationale wedstrijden/evenementen 
betreft worden bestraft met een boete van € 100,00 per overtreding. Internationaal 
blijft de schorsing in combinatie met een boete zoals genoemd in artikel 1.2.021 
onverkort van toepassing. 
 
(ingevoerd per 14.12.15) 
 

N  Geoorloofde deelname/medewerking 
1.2.021.03 Het is aan KNWU-licentiehouders, met inachtneming van de reglementen van de 

NTFU, toegestaan om deel te nemen aan evenementen welke worden georganiseerd 
onder de vlag van de NTFU. 
Tevens is het leden van de KNWU toegestaan om medewerking te verlenen aan 
evenementen welke worden georganiseerd onder de vlag van de NTFU. 
 
(ingevoerd per 10.05.17) 
 
 

§ 4 Toegang tot de wedstrijd 
 

1.2.022 Geen enkele geschorste licentiehouder mag worden toegelaten tot een wedstrijd of 
tot de zones die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Diegene die bewust een 
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geschorste renner engageert of inschrijft voor een wedstrijd wordt gestraft met een 
boete van 2000 tot 10000 Zwitserse Fr. 
 

1.2.023 De organisator zal een accreditatie en een gratis toegang verlenen aan de leden van 
de organen van de nationale federatie en van de UCI.  
 

N  Toegang bij wedstrijden 
1.2.023.01  Door het Hoofdbestuur kunnen speciale legitimatiekaarten worden afgegeven aan de 

leden van het Hoofdbestuur, de medewerkers/sters van het Uniebureau alsmede haar 
organen, waarmee bedoeld worden de functionarissen c.q. leden van vaste en/of 
subcommissies en trainer-coaches van nationale selecties die daarvoor naar het 
oordeel van het Hoofdbestuur in aanmerking komen. Deze legitimatiekaarten geven 
in Nederland toegang tot alle wedstrijden en de daarbij behorende (voor het publiek 
afgesloten) functionele ruimten (met uitzondering van de eventuele aparte VIP- of 
gastenruimte), die onder auspiciën van de KNWU en de UCI (zie ook artikel 1.2.023) 
worden georganiseerd en verreden. 
 
(gewijzigd per 01.01.03) 

 
N 
1.2.023.02 Houders van een licentie als trainer, ploegleider, soigneur, verzorger, mecanicien, 

e.d. hebben, op vertoon van hun geldige licentie, vrije toegang tot die wedstrijden 
waar zij uit hoofde van hun functie aanwezig moeten zijn (bij criteriums worden deze 
begeleiders in het algemeen niet geacht uit hoofde van hun functie aanwezig te 
moeten zijn. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N 
1.2.023.03  Vrije toegang hebben tevens: 

a.  de geregistreerde deelnemers aan het programma; 
b.  de leden van het districtsbestuur en de gelicentieerde juryleden van het 

betreffende district; 
c.  de (inter)nationale U.C.I.-commissarissen; 
d.  de medisch inspecteur en de arts onder wiens verantwoordelijkheid de 

antidopingcontroles plaatsvinden.  
 
 

§ 5 Bekrachtiging 
 

1.2.024 [Artikel vervallen per 01.01.21] 
 

1.2.025 [Artikel vervallen per 01.01.21] 
 
 

§ 6 Klassementen en bekers 
 

1.2.026 De nationale federaties, hun aangeslotenen en licentiehouders en in het algemeen 
alle organismen die ervan afhankelijk zijn, mogen, noch actief - noch passief, 
meewerken aan een ander individueel - of ploegenklassement gebaseerd op 
wedstrijden van de internationale kalender, dan deze opgesteld door de UCI of 
uitdrukkelijk door de UCI toegestaan. 
 
De wedstrijden van een organisator, die bovenstaande alinea niet respecteert, 
worden van de internationale kalender van het daarop volgende jaar verwijderd. 
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In geen geval mogen dergelijke kwalificaties voor mountainbike en veldritwedstrijden 
bestaan uit meer dan acht wedstrijden. 
 
(gewijzigd per 01.08.00; 01.01.05; 01.07.13) 
 

N  
1.2.026.01 [Vervallen per 01.01.16] 

 
 

§ 7 Nationale kampioenschappen 
 

1.2.027 De nationale kampioenschappen worden gereden volgens de UCI-reglementen. 
 

1.2.028 Deelname aan nationale kampioenschappen wordt geregeld door de respectieve 
nationale federaties. Alleen renners die in het kader van dit reglement de nationaliteit 
van het land bezitten, mogen strijden om de titel van nationaal kampioen en de 
relevante punten. Een renner kan niet strijden om de titel van nationaal kampioen en 
de relevante punten voor meer dan één land in hetzelfde seizoen. 
 
Als een nationale federatie een afzonderlijk evenement organiseert om de titel van 
nationaal kampioen in een bepaalde categorie toe te kennen, mogen renners in deze 
categorie niet deelnemen aan het nationale kampioenschapsevenement in een 
andere categorie. Bij uitzondering, als een nationale federatie afzonderlijke 
evenementen organiseert voor de toekenning van de Elite en U23 nationale 
wegkampioenschappen, kan de nationale federatie bepalen dat U23-renners 
bevoegd zijn om aan beide evenementen deel te nemen. 
 
Maximaal drie nationale bonden mogen hun nationale kampioenschappen 
organiseren als een gezamenlijk evenement. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.19) 
 
Data van de nationale kampioenschappen 

1.2.029 De nationale kampioenschappen op de weg moeten worden georganiseerd in de 
26ste  week van het jaar.  
Als dat niet het geval is kunnen geen UCI punten worden toegekend. Alle resultaten 
moeten per email of fax niet later dan 2 dagen na de laatste dag van het 
kampioenschap door de UCI zijn ontvangen. Resultaten ontvangen na deze termijn 
zullen niet in aanmerking genomen worden voor het UCI klassement.. 
 
De nationale kampioenschappen veldrijden dienen te worden georganiseerd op de 
door het UCI-bestuur bepaalde datum. 
 
De nationale kampioenschappen Mountain Bike of cross-country Olympic (XCO)  
moeten worden georganiseerd in het 29e weekend van het jaar. 
 
Nationale BMX kampioenschappen moeten worden georganiseerd in het eerste 
weekend van Juli. 
 
Nationale Trial kampioenschappen moeten in het laatste weekend van juni 
plaatsvinden. Edoch, het is mogelijk om het te laten verrijden  gelijk met het nationale 
mountainbike kampioenschap op het 29e weekend van het jaar. 
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Het nationale kampioenschap indoorfietsen vindt plaats 4 weken voor het 
wereldkampioenschap. 
 
De UCI kan dispensatie verlenen voor het zuidelijk halfrond of in geval van overmacht. 
 
Met betrekking tot de berekening van de UCI stand zullen nationale 
kampioenschappen  verreden voor of na de verplichte datum worden beschouwd als 
zijnde verreden op de verplichte datum. 
   
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 01.09.05; 01.01.06; 01.01.08; 01.07.12; 01.07.13; 
01.01.16) 
 

N  Kampioenschappen 
1.2.029.01  Kampioenschappen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

a.  nationale kampioenschappen: 
    1.  op de weg voor individuele deelnemers (wegwedstrijd en tijdrit); 
    2.  op de weg voor ploegen (nationale clubkampioenschappen); 
    3.  veldrijden; 
  4. mountainbike; 
    5.  op de baan; 
  6. BMX. 
b.  districtskampioenschappen: 
    1.  op de weg voor individuele deelnemers (wegwedstrijd en tijdrit); 
    2.  veldrijden. 
c.  clubkampioenschappen. 
 

N 
1.2.029.02  Het Hoofdbestuur bepaalt: 

-  voor welke onderdelen en categorieën nationale kampioenschappen en 
districtskampioenschappen verreden zullen worden; 

-  bij welke onderdelen en op welke wijze selectie van deelnemers plaatsvindt. 
 

N 
1.2.029.03  Het Hoofdbestuur kan toestemming verlenen tot het laten verrijden van 

kampioenschappen voor speciale groeperingen. 
 

N  Uitvoering nationale kampioenschappen op de weg 
1.2.029.04  De nationale wegkampioenschappen individueel worden verreden in de vorm van een 

omloop met de kenmerken van een ééndaagse wegwedstrijd door individuele, 
ingevolge artikel 1.2.029.09 en verder geselecteerde deelnemers. 
Het rijden in ploegverband is verboden. Voor eliterenners zal, voor wat betreft het 
rijden in ploegverband, onderlinge hulp worden toegestaan, behoudens het onderling 
verwisselen van rijwiel of materiaal (zie ook het UCI reglement voor de 
wereldkampioenschappen). Gedurende de laatste 10 km is het de ploegleiders niet 
toegestaan contact te onderhouden met hun renner(s).  
 

N 
1.2.029.05 De nationale kampioenschappen tijdrijden worden verreden in de vorm van een 

individuele tijdrit voor de categorieën: 
- Elite Mannen                    afstand 40-50 km 
- Beloften Mannen   afstand 30-35 km 
- junioren    afstand 20-25 km 
- Masters (30+, 40+, 50+, 60+) afstand 20-25 km 
- nieuwelingen    afstand 10-15 km 
- Elite-vrouwen/Beloften-vrouwen afstand 20-25 km 
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- junior-vrouwen   afstand 10-15 km 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.14) 
 

N     Uitvoering nationale clubkampioenschappen 
1.2.029.06 De nationale clubkampioenschappen worden verreden in de vorm van een 

ploegentijdrit op de weg door clubploegen van alle bij de KNWU aangesloten clubs.  
A-ploegen bestaan uit 6 renners/rensters, B-ploegen uit 4 renners/rensters en C-
ploegen uit 4 rensters.  
Voor A-ploegen telt de tijd van de 4e aankomende renner/renster en voor B/C –
ploegen de tijd van de 3e aankomende renner/renster. De uitslag wordt aan de hand 
van deze geregistreerde tijden berekend. 
De af te leggen afstand wordt jaarlijks bepaald door het hoofdbestuur van de KNWU 
en bekend gemaakt door middel van de officiële mededelingen. 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.16) 
 

N    Uitvoering nationale kampioenschappen veldrijden 
1.2.029.07 Het Nationaal Kampioenschap veldrijden wordt verreden voor de volgende 

categorieën: 
-  Elite(V)/Beloften(V)/Amateurs(V)/Junior-Vrouwen en Nieuweling-Meisjes; 
- Nieuwelingen; 
- Junioren; 
- Masters (30+, 40+ en 50 +); 
-  Beloften; 
- Elite. 
Indien het aantal inschrijvingen het maximaal toegestane aantal renners(sters) 
overschrijdt zal selectie plaats vinden op basis van de stand van het 
regelmatigheidsklassement. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Uitvoering nationale baankampioenschappen 
1.2.029.08 De als nationale baankampioenschappen bepaalde wedstrijdonderdelen worden 

verreden zoals omschreven in titel 3. 
Het Hoofdbestuur bepaalt: 
- het minimum aantal inschrijvingen dat vereist is om een onderdeel doorgang 

te laten vinden; 
-  de indeling van de kwalificatieritten en, bij wedstrijden met motorgangmaking  

tevens de samenstelling van de combinatie gangmaker/renner. 
 Bij nationale kampioenschappen voor wedstrijden met motorgangmaking  
- dienen twee reserve gangmakers en reserve motoren aanwezig te zijn; 
-  dient elke deelnemer in de gelegenheid te worden gesteld zich te kwalificeren. 

In kwalificatieritten mag derhalve niemand uit de wedstrijd worden verwijderd 
wegens zijn achterstand.  

 
N 
1.2.029.09 [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N 
1.2.029.10  [VERVALLEN PER 01.01.18] 
 
N 
1.2.029.11  [VERVALLEN PER 01.01.18] 
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N  
1.2.029.12 [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N  
1.2.029.13  [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N  
1.2.029.13a  [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N 
1.2.029.14  [VERVALLEN PER 01.01.18] 
 
N  
1.2.029.15  [VERVALLEN PER 01.01.18] 
 
N 
1.2.029.16  [VERVALLEN PER 01.01.18] 
 
N  
1.2.029.17  [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N  
1.2.029.18  [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N  
1.2.029.19  [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N  
1.2.029.19a  [VERVALLEN PER 01.01.18] 
 
N  
1.2.029.20  [VERVALLEN PER 01.01.18]] 

 
N  
1.2.029.21  [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N  
1.2.029.22  [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N  
1.2.029.23  [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N  
1.2.029.24  [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N  
1.2.029.25  [VERVALLEN PER 01.01.18] 

 
N  Organisatie nationale kampioenschappen 
1.2.029.26  De nationale kampioenschappen worden, namens de KNWU, uitgeschreven door het 

Hoofdbestuur, die de organisatie kan toewijzen aan een bij de KNWU aangesloten 
(combinatie van) club(s), stichting of houder van een baanlicentie. 
Baankampioenschappen kunnen worden verdeeld over meer dan een baan. 
Toewijzing van de organisatie van een nationaal kampioenschap geschiedt naar 
aanleiding van een jaarlijks open te stellen inschrijving of meerjarige overeenkomst. 
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N  Officiële huldiging 
1.2.029.27 Voor elke titel van Nationaal kampioen wordt een officiële huldiging gehouden. 

 
Binnen 5 minuten na afloop van elke discipline (tenzij anders bepaald en op de juiste 
manier in een communiqué respectievelijk technische gids vermeld), moeten de 
Nationaal kampioen en de als tweede en derde geplaatsten gereed zijn voor de 
officiële huldiging die zal worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de 
voorzitter van de jury. 
 
Bij ploegwedstrijden worden de medailles aan alle renners van de ploeg toegekend. 
Voor de Ploegenachtervolging en de Ploegensprint verschijnen alleen de renners die 
deelnamen aan de finale voor de officiële huldiging. Aanvullend wordt een medaille 
toegekend aan slechts één andere renner van elke ploeg, die deelnam in tenminste 
twee ritten. Derhalve zal bij het Nationaal Kampioenschap ploegachtervolging en 
ploegensprint geen kampioenstrui worden uitgereikt. 
 
De renners verschijnen in de wedstrijduitrusting van hun club, LDT, UCI Pro Tour 
Team, Professionele Continentaal team, Continentaal team, UCI Vrouwen team of 
nationale selectie, maar blootshoofds en zonder hoofdband of bril, tot zij het officiële 
huldigingpodium hebben verlaten. 
 
De huldiging wordt exclusief begeleid door:  
de voorzitter of een lid van het Hoofdbestuur van de KNWU of een aangewezen 
vertegenwoordiger van het hoofdbestuur die de trui(en) verstrekt aan de winnaar(s) 
van de Nationale kampioenschappen en die de gouden, zilveren en bronzen 
medailles uitreikt. 
De rondemiss(en) en/of vertegenwoordiger(s) van de organisatie reiken de trui(en) 
van de Nationaal kampioen(en) en de medailles aan en reiken de bloemen uit. 
 
De Nationale vlag zal worden gehesen aan de eremast. 
Het Nationale volkslied zal worden gespeeld. 
 
Een Nationale kampioen mag zijn kampioenstrui waarop de voorgeschreven reclame 
van zijn hoofdsponsor is aangebracht niet eerder dragen dan op de dag volgend op 
die waarop hij de trui ontvangen heeft. 
 
Elke inbreuk op de bepalingen van dit artikel wordt bestraft met een boete van 
minimaal €  100,- tot € 1.000,-. Afhankelijk van de omstandigheden waaruit de 
overtreding voortkomt, mag een hogere boete worden opgelegd. 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.10.13) 
 

N 
1.2.029.27 Truien en medailles Nationale kampioenschappen aangepaste sporten 
Bis  Voor alle onderdelen en categorieén betreffende de nationale kampioenschappen in 

de discipline “Aangepaste Sporten” is de verdeling van de uit te reiken kampioenstrui 
en medaille’s als volgt bepaald: 
 
Kampioenschap met 1 deelnemer -  Dit is geen wedstrijd of men moet 
       meerijden voor het NK in een categorie  
       hoger. 
       Derhalve geen trui en geen medaille. 
Kampioenschap met 2 deelnemers -   NK trui – Één medaille. 
Kampioenschap met 3 deelnemers -   NK trui - Twee medailles. 
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Kampioenschap met minimaal 4 deelnemers-  NK trui – Drie medailles. 
 
De uit te reiken truien zijn bestemd voor de winnaar (nationaal kampioen). Deze 
ontvangt tevens een gouden medaille. De tweede en derde aankomenden ontvangen 
resp. het zilver en brons. Zie voor verdere bijzonderheden ook Titel 1, art. 1.3.068. 
 
Het aantal delnemers wordt bepaald bij de start van de wedstrijd en niet n.a.v. het 
aantal aanmeldingen. 
 
(ingevoerd per 01.01.12) 
 
Districts- en Regiokampioenschappen 

 
N  Uitvoering districts- en regiokampioenschappen 
1.2.029.28 De districtskampioenschappen op de weg zullen individueel worden verreden in de 

vorm van een omloop of criterium, door individuele, reglementair ingeschreven 
deelnemers. Het rijden in ploegverband is verboden. 
Om een districtskampioenschap op de weg voor een bepaalde categorie doorgang te 
laten vinden, dienen tenminste 15 renners/rensters uit deze categorie en behorend 
tot hetzelfde district te hebben ingeschreven. 
Als voor bepaalde categorieën het districtskampioenschap vanwege te weinig 
inschrijvingen niet doorgaat, rijden de junior-vrouwen bij de nieuwelingen, de 
Amateurs(V)/Elite/Belofte-vrouwen bij de Junioren en de Masters bij de Amateurs, 
doch worden apart geklasseerd. 
 
(gewijzigd per 01.01.09; 01.01.11) 
 

N 
1.2.029.29 De districtskampioenschappen tijdrijden worden verreden in de vorm van een 

individuele tijdrit, door individuele, reglementair ingeschreven deelnemers. 
 

N  
1.2.029.30 De regio en/of district kampioenschappen veldrijden worden verreden binnen 

nationale veldritten. De regio en/of districten bepalen waar en wanneer deze verreden 
worden. 
 
Het district/regiokampioenschap veldrijden wordt verreden voor  de volgende 
categorieën: 
- Nieuwelingen; 
- Nieuweling-Meisjes/Junior-Vrouwen/Amateurs(V)/Master(V)/Belofte-

vrouwen/ Elite-vrouwen 
- Junioren; 
-  Amateurs; 
- Masters; 
- Elite/Beloften. 
 
Regio-indeling: 
De regio’s zijn afhankelijk van het aantal licentiehouders per gebied en worden 
jaarlijks in overleg met de sporttakcommissie ingedeeld. 
De plaats van het regiokampioenschap dient zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 1 
september door de gezamenlijke districten te worden vastgesteld. Het houden van 
een regiokampioenschap dient, na overleg met de Commissie afraad, onder opgave 
van plaats en tijdstippen van de wedstrijden, tijdig te worden bekend gemaakt via de 
officiële mededelingen. Er bestaat de mogelijkheid om het regiokampioenschap te 
laten verrijden in een Nationale veldritwedstrijd. Het is voor alle categorieën veldrijden 
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niet toegestaan op de dag van het regiokampioenschap deel te nemen aan een 
veldritwedstrijd in het buitenland, m.u.v. nationale uitzendingen. 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.09.12; 01.09.19) 
 

N 
1.2.029.31 Er kan een prijzenschema verreden worden. Tevens kunnen ereprijzen beschikbaar 

worden gesteld. Het verrijden van premies is niet toegestaan. Districtsbesturen van 
aan elkaar grenzende districten kunnen overeenkomen hun 
districtskampioenschappen te laten verrijden in één gezamenlijke wedstrijd per 
categorie. 
 

N  Deelname districts- en regiokampioenschappen 
1.2.029.32 Aan district of regio kampioenschappen kan uitsluitend worden deelgenomen door 

individuele licentiehouders, behorend tot de categorie waarvoor het kampioenschap 
wordt georganiseerd.  
De volgende bijzonderheden zijn hierbij van toepassing: 
* Zij dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben of een geldige 

verblijfsvergunning te bezitten; 
* Zij dienen hun woon of verblijfplaats te hebben binnen het district van 

deelname;  
* Jeugdcategorieën 1 t/m 7 dienen te rijden in het district waar de vereniging is 

gevestigd; 
* Jeugdlicentiehouders, woonachtig in Nederland, welke een buitenlandse club 

op hun licentie hebben staan, dienen te rijden in het district waar hun woon of 
verblijfplaats is gevestigd; 

*  Licentiehouders woonachtig in het buitenland, met een licentie afgegeven 
door het land waar hun woon of verblijfplaats is gevestigd en welke de 
Nederlandse nationaliteit hebben, mogen uitsluitend deelnemen aan een 
district- en/of regio kampioenschap in het district welke het dichts bij hun woon 
of verblijfplaats is gevestigd. Indien gewenst, dient als extra controle het bewijs 
van Nederlanderschap te worden getoond. 

 
(gewijzigd per 01.01.08; 01.01.18; 12.03.18) 
 

N 
1.2.029.33 Licentiehouders mogen op de dagen waarop voor hun categorie een 

districtskampioenschap wordt verreden slechts met uitdrukkelijke toestemming van 
de verantwoordelijke bondscoach of sportcommissie buiten Nederland aan een 
wedstrijd deelnemen. 

 
N  Organisatie districts- regiokampioenschappen 
1.2.029.34 De districtskampioenschappen worden, namens de KNWU, uitgeschreven door het 

districtsbestuur, die de organisatie kan toewijzen aan een bij de KNWU aangesloten 
(combinatie van) club(s) of stichting. Toewijzing van de organisatie van een 
districtskampioenschap geschiedt naar aanleiding van een jaarlijks open te stellen 
inschrijving of meerjarige overeenkomst.    
 

N 
1.2.029.35 Op de dag(en) waarop districtskampioenschappen worden verreden zullen uitsluitend 

wedstrijdlicenties voor districtskampioenschappen worden afgegeven. 
 
 

N  Districts/Regiokampioenschappen weg 
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1.2.029.36 De districtskampioenschappen worden in alle districten verreden op 2e pinksterdag. 
Om een officieel districtskampioenschap voor een bepaalde categorie te laten 
verrijden dienen tenminste 15 rensters/renners uit de betreffende categorie per district 
te hebben ingeschreven. 
 

N 
1.2.029.37 Voor de categorieën junior-vrouwen, Amateurs(V), elite/belofte-vrouwen en die 

categorieën welke de districten zelf wenselijk achten, zullen regiokampioenschappen 
worden verreden. De districten moeten in onderling overleg bepalen waar deze 
regiokampioenschappen worden verreden. De kampioenschappen vinden eveneens 
plaats op tweede pinksterdag.  
Regio-indeling: 
De regio’s zijn afhankelijk van het aantal licentiehouders per gebied en worden 
jaarlijks in overleg met de sporttakcommissie ingedeeld. 
 
Er mag een prijzenschema worden verreden, tevens kunnen ereprijzen beschikbaar 
worden gesteld. Het verrijden van premies is niet toegestaan. Wedstrijdgeld is niet 
verschuldigd, alleen Buma-recht dient, mits van toepassing, betaald te worden. De 
aankondiging met de wedstrijdgegevens enz. wordt opgenomen in de officiële 
mededelingen. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N 
1.2.029.38 [VERVALLEN per 01.10.18] 

 
N  Districts- en regiokampioenschappen tijdrijden  
1.2.029.39 Districten worden in de gelegenheid gesteld een officieel districtskampioenschap 

tijdrijden te organiseren voor nieuwelingen, junior-vrouwen, junioren, 
Amateurs/Elite/Beloften(V) en Elite/Beloften/Masters/Amateurs(M). 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Uitvoering Verenigingskampioenschappen 
1.2.029.40 De kampioenschappen van de eigen vereniging worden bij voorkeur verreden op het 

clubparkoers. 
Er kunnen ereprijzen beschikbaar worden gesteld. Het verrijden van premies is niet 
toegestaan. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Deelname verenigingskampioenschappen 
1.2.029.41 Aan kampioenschappen van de vereniging kan uitsluitend worden deelgenomen door 

individuele licentiehouders en houders van een startlicentie behorend tot de categorie 
waarvoor het kampioenschap wordt georganiseerd, en die lid zijn van de 
desbetreffende club. 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 10.05.17; 01.01.21) 
 

N  Organisatie verenigingskampioenschappen 
1.2.029.42 De kampioenschappen van de vereniging worden uitgeschreven en georganiseerd 

door het clubbestuur. Het clubbestuur bepaalt voor welke onderdelen en categorieën 
een verenigingskampioenschap zal worden gehouden. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
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1.2.030 [Vervallen per 01.01.19] 
 
1.2.030 bis [Vervallen per 01.01.19] 

 
 
 

 

Deel 2 :  ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN 
(Artikelnummers gewijzigd per 01.01.05) 
 
 

§ 1 De organisator 
 

1.2.031 De organisator van een wielerwedstrijd moet hiertoe gemachtigd zijn. Hij moet lid zijn 
van de nationale federatie van het land waar de wedstrijd zal plaatsvinden. 
 

1.2.032 De organisator is geheel en exclusief aansprakelijk voor de organisatie van zijn 
wedstrijd, zowel op het vlak van de naleving van de UCI-reglementen, als op 
administratief, financieel en juridisch vlak. 
De organisator is de enige verantwoordelijke tegenover de autoriteiten, de 
deelnemers, de begeleiders, de officials en de toeschouwers. 
De organisator is verantwoordelijk voor financiële verplichtingen, voortvloeiend uit 
eerdere edities van de georganiseerde wedstrijd door derden en uit wedstrijden 
waarvan zijn wedstrijd door het UCI bestuur , of, indien het betreffende evenement 
een UCI worldTour evenement is, de Raad voor het Beroepswielrennen, als de 
opvolger wordt gezien. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.2.033 De controle op de organisatie van de wedstrijd, die wordt uitgeoefend door de UCI, 
de nationale federaties en de Commissarissen, slaat enkel op de sportieve eisen. De 
organisator blijft enige verantwoordelijke wat betreft kwaliteit en veiligheid van de 
organisatie en de geplaatste attributen. 
 

1.2.034 De organisator moet een verzekering afsluiten die alle risico’s dekt welke verbonden 
zijn aan de organisatie van de wedstrijd. Deze verzekering moet de UCI benoemen 
als een gezamenlijk verzekerde partij en de vorderingen dekken welke in verband met 
het evenement tegen de UCI kunnen worden ingesteld. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

N 
1.2.034.01 Organisatoren van wedstrijden worden verzocht goede nota te nemen van de 

verzekeringstoelichting zoals aangegeven bij de wedstrijdlicentie. Het is hierbij vooral 
van belang dat er een lijst van medewerkers wordt opgemaakt die op verzoek kan 
worden getoond. 
 

1.2.035 De organisator moet alle mogelijke veiligheidsmaatregelen treffen die de 
voorzichtigheid vereist. 
De organisator moet ervoor zorgen dat de wedstrijd kan verlopen onder de beste 
materiële omstandigheden voor alle betrokkenen:  renners – begeleiders – officials – 
commissarissen – pers – ordediensten – medische diensten – sponsors – publiek – 
enz. 



KNWU REGLEMENTEN 

20210208 Titel 1 : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT 71 

 
Tenzij anders gespecificeerd, moet de organisator voorzien in alle uitrustingen die 
vereist zijn voor de organisatie van de wedstrijd, inclusief alle 
tijdwaarnemingsapparatuur. 
 
(gewijzigd per 01.01.06)  
 

1.2.036 De organisator zal altijd pogen een zo goed mogelijke kwaliteit van organisatie te 
bereiken met de middelen waarover hij kan beschikken. 
 
 

§ 2 Toestemming tot organiseren 
 

1.2.037 Een wielerwedstrijd mag alleen georganiseerd worden als ze werd opgenomen in een 
nationale, continentale of internationale kalender. 
 
De inschrijving van de wedstrijd op een kalender betekent dat de wedstrijd mag 
worden georganiseerd, maar dat betekent niet dat de UCI of de nationale federatie 
die de inschrijving deed verantwoordelijkheid op zich nemen.  
 

1.2.038 De organisator moet tevens al de nodige administratieve vergunningen verkrijgen 
welke vereist zijn volgens de wet en de reglementen van het land waar de wedstrijden 
plaatsvinden. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.2.039 Binnen de door de nationale federatie vastgestelde termijn, moet de organisator aan 
de federatie een technische gids van zijn wedstrijd kunnen voorleggen waarin 
minstens de volgende gegevens vermeld worden: 
-  het wedstrijdreglement (dit reglement mag alleen in het programma vermeld 

worden na goedkeuring door de nationale federatie) 
-  het programma en de tijden van de wedstrijden 
-  uitgenodigde renners (categorie van renners, ploegen, enz.) 
-  de inschrijvingen en uitreiking van de identificatienummers 
-  lijst van de prijzen en de premies 
-  financiële regeling wat betreft reis- en verblijfskosten 
-  organisatie van de verzorging (formule, aantal, bevoorradingsplaatsen, .. ) 
-  organisatie van het vervoer van de deelnemers en hun bagage 
-  beschrijving en gedetailleerd plan van de baan of het parcours met aanduiding 

van de zones van vertrek en aankomst 
-  plaats van de podia en van de lokalen (anti-dopingcontrole, secretariaat, pers, 

enz.) 
-  opstelling van de ordediensten, de veiligheidsdiensten en de medische 

diensten 
-  plaats van de fotofinish en de tijdregistratie 
-  plaats van de geluidsinstallaties en de speakers 
-  Bij wedstrijden voor aangepast wielrennen dient info betreffende 

toegankelijkheid te worden verschaft. 
  
(gewijzigd per 01.01.05; 01.07.11) 
 

N  Wedstrijdlicentie/organisatietoestemming 
1.2.039.01  Behalve door de KNWU kunnen contractwedstrijden uitsluitend worden 

georganiseerd of uitgeschreven door vanwege de KNWU daartoe gerechtigde 
aangesloten clubs en/of stichtingen, voor zover zij houder zijn van een daartoe door 
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de KNWU uitgegeven wedstrijdlicentie onder de door de commissie J&R en de 
sporttakcommissies daarvoor gestelde voorwaarden, ongeacht de locatie of de 
benaming. 
 

N 
1.2.039.02  Voor onderlinge wedstrijden, te weten (inter)clubwedstrijden en/of categorie 4 

wedstrijden, behoeft slechts toestemming te worden verleend door de consul van het 
district waarin de wedstrijd verreden zal worden. 
Licentiehouders van de KNWU hebben hier tevens de mogelijkheid tot deelname 
binnen hun categorie/leeftijdsgroep. 
 
(gewijzigd per 10.05.17; 01.01.21) 
 

N 
1.2.039.03  Het is in ieder geval verboden wedstrijden van welke aard dan ook te organiseren of 

uit te schrijven op banen waarvoor door de KNWU geen licentie is verstrekt. 
 

N 
1.2.039.04  Jaarlijks worden de tarieven, prijzenschema’s en andere bijzonderheden, anders dan 

genoemd in de reglementen, vastgesteld en gepubliceerd middels de jaarlijkse 
besluiten van het hoofdbestuur. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Kalendersamenstellingen 
1.2.039.05  Voor een datum op de internationale kalender dient de organisator, op uitnodiging 

daartoe in de “Officiële Mededelingen”, schriftelijk via de betrokken consul een 
aanvraag in te dienen. 
 

N 
1.2.039.06 Voor een datum op de nationale kalender dient de organisator, op uitnodiging daartoe 

in de “Officiële Mededelingen”, schriftelijk via de consul in wiens district (de finish van) 
de wedstrijd plaatsvindt een aanvraag in te dienen bij de betrokken 
sporttakcommissie.  
 

N 
1.2.039.07 Voor een datum op de regionale kalender dient de organisator, op uitnodiging daartoe 

in de “Officiële Mededelingen”, schriftelijk een aanvraag in te dienen bij de consul van 
het district waarin de wedstrijd plaatsvindt.  
 

N 
1.2.039.08  Ter beoordeling van de consul c.q. de betrokken sporttakcommissie kunnen 

wedstrijden voor dezelfde categorie op dezelfde datum, afhankelijk van het 
beschikbaar aantal licentiehouders in die categorie, beperkt worden. In die gevallen 
waarin geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de organisatoren, wordt 
voorrang gegeven aan die organisator, die het meeste aantal jaren, zonder 
onderbreking, op een bepaalde datum of dag heeft georganiseerd. 
 

N 
1.2.039.09 Voor zover noodzakelijk hebben de in dit artikel genoemde organen het recht een 

andere dan de gevraagde datum aan de organisator(en) toe te wijzen. Door deze 
organen kan tevens, voor zover zij dit nodig achten, een kalendervergadering worden 
belegd, waarvoor de uitnodiging in de “Officiële Mededelingen” wordt gepubliceerd. 
 

N 
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1.2.039.10 Eenmaal vastgestelde wedstrijddata en categorieën kunnen uitsluitend worden 
gewijzigd door die instantie of dat orgaan welke de kalender waarin de wedstrijd is 
opgenomen heeft vastgesteld.  
Verzoeken daartoe kunnen uitsluitend schriftelijk via de betrokken consul worden 
ingediend, onder opgave van de redenen van de gewenste wijziging. 
 

N 
1.2.039.11 Kosten voor het annuleren van reeds op de (inter)nationale kalender geplaatste 

wedstrijden zijn voor rekening van de betreffende organisatoren. 
 

N  Niet bij kalender vastgestelde wedstrijden 
1.2.039.12 Organisatoren die een wedstrijd willen organiseren waarvoor geen datum volgens de 

in het voorgaande artikel omschreven procedure is verkregen en waarvoor een 
licentie verplicht is gesteld, dienen tenminste 7 weken voor de wedstrijddag via de 
betrokken consul een wedstrijdlicentie aan te vragen. Gehoord de consul kan de 
KNWU afwijzend op de aanvraag beschikken indien de wedstrijd een nadelige invloed 
kan hebben op reeds eerder vastgestelde wedstrijden voor dezelfde categorie(ën) op 
dezelfde datum. 
 

N  Borgsom/aanvraag wedstrijdlicentie 
1.2.039.13 Bij annulering van een aangemelde wedstrijd wordt een bedrag voor de verrichte 

werkzaamheden in rekening gebracht. Wanneer het een annulering betreft van een 
wedstrijd die op de internationale kalender is geplaatst, zal de door de UCI opgelegde 
boete aan de betreffende organisatie worden doorberekend. Al eventueel (verplicht) 
betaalde wedstrijdgelden worden niet gerestitueerd. 

 
N 
1.2.039.14  De wedstrijdlicentie moet tenminste 10 weken voor de (eerste) wedstrijddag middels 

de internetsite van de KNWU of op een daartoe bestemd formulier worden 
aangevraagd. De gegevens op de KNWU site of het  formulier moet volledig ingevuld 
via de betrokken consul worden ingezonden aan de betrokken sporttakcommissie. Te 
late ontvangst van de aanvraag op het Uniebureau kan tot gevolg hebben dat de 
wedstrijdaankondiging niet tijdig wordt geplaatst in/op de officiële kanalen.  
De tarieven worden jaarlijks door het Hoofdbestuur vastgesteld. De wedstrijdlicentie 
zal pas worden uitgegeven als aan alle financiële verplichtingen is voldaan. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N 
1.2.039.15 De aanvraag voor de wedstrijdlicentie moet vergezeld gaan van: 

a.  de eventuele bijzondere reglementen en bepalingen van de te houden 
wedstrijd(en); 

b.  het volledige programma met een volledige opgave van de uit te loven prijzen.  
 

N 
1.2.039.16  De aanvraag voor de wedstrijdlicentie dient te geschieden bij: 

a.  de consul in wiens district de wedstrijd plaatsvindt, indien die wedstrijd geheel 
in één district verreden wordt. 

b.  de consul in wiens district de finish van de wedstrijd plaatsvindt, indien die 
wedstrijd door meer dan één district verreden wordt, met afschrift(en) van 
aanvraag en routebeschrijving naar de consul(s) van het/de district(en) welke 
eveneens in het routeschema is/zijn opgenomen, teneinde hem/hen in de 
gelegenheid te stellen het voorgenomen parkoers te keuren. 

 
N 
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1.2.039.17 Indien een contractwedstrijd een onderdeel vormt van een ander dan een 
wielersportprogramma, dient de organisator daarvan nadrukkelijk melding te maken 
in de licentieaanvraag. Het is verboden direct voor, na of tijdens een 
wedstrijdprogramma, welk onder auspiciën van de KNWU verreden wordt, een 
wielerwedstrijd te laten verrijden waarin deelnemers zonder licentie of een startlicentie 
starten. 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.21) 
 
 

§ 3 Wedstrijdreglement 
 
1.2.040 De organisator stelt een wedstrijdreglement op voor zijn wedstrijd. 

Het reglement bevat onder meer de sportieve elementen die eigen zijn aan deze 
wedstrijd. 
Het reglement moet helemaal conform zijn met de huidige UCI-reglementen en vooraf 
goedgekeurd worden door de nationale federatie van de organisator. 
 

1.2.041 Het wedstrijdreglement moet worden opgenomen in het programma en/of in de 
technische gids van de wedstrijd. 
 

N  Bijzondere reglementen 
1.2.041.01 Bijzondere reglementen, door een organisator van een contractwedstrijd vastgesteld, 

moeten gelijktijdig met de aanvraag voor de wedstrijdlicentie (10 weken vóór de 
(eerste) wedstrijddag) aan de commissie J & R ter goedkeuring worden aangeboden, 
evenals wijzigingen in dergelijke reglementen. Nadat de inschrijving is opengesteld, 
kan het bijzondere reglement niet meer worden vastgesteld of gewijzigd zonder de 
toestemming van degenen die zich aan die organisator hebben verbonden. De 
bepalingen mogen niet in strijd zijn met Uniereglementen, -instructies en -besluiten. 
  

N  Taken en verantwoordelijkheden 
1.2.041.02 Organisatoren zijn, in verband met de door hen te organiseren c.q. uit te schrijven 

wedstrijden, waarvoor zij een wedstrijdlicentie zullen ontvangen ingevolge artikel 
1.2.038, belast met en verantwoordelijk voor: 
1. al datgene wat bij reglement, instructie of besluit met betrekking tot de 

onderscheiden wedstrijden aan hen is opgedragen; 
 2.  vermelding in de programma's van: 

a.  de volledige samenstelling van de jury en de naam van de consul in 
wiens district de wedstrijd wordt verreden; 

b.  de aankondiging dat de wedstrijd(en) word(t)(en) verreden onder de 
reglementen van de KNWU. Deze aankondiging dient ook voor te 
komen in verdere aankondigingen van de wedstrijd(en); 

c.  de verschillende wedstrijden met hun aanvangstijden en afstanden; 
d.  de volledige bijzondere reglementen en bepalingen (voor zover 

schriftelijk goedgekeurd door de commissie J & R); 
e.  de namen van de deelnemers, gevolgd door hun woonplaats en 

licentienummer, gerangschikt volgens alfabet van de achternaam, of, 
bij wedstrijden in ploegverband (mits anders bepaald) gerangschikt per 
ploeg volgens alfabet van de naam van de ploeg; 

f.  tussen de teksten van de onderscheiden vermeldingen mogen geen 
annonces of andere mededelingen worden gedrukt. 

3.  indien van toepassing, een volledige opgave, in tweevoud, van de namen en 
licentienummers van de deelnemers van de wedstrijd(en), welke uiterlijk 1 
week voor de wedstrijddatum in het bezit moet zijn van de consul bij wie ook 
de licentieaanvraag werd ingediend; 
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4.  het zodanig plannen van de aanvangstijd van de wedstrijd(en) op een 
onvoldoende verlicht parkoers, dat de finishtijd niet later zal plaatsvinden dan 
20 minuten voor zonsondergang, maar in ieder geval vóór 22.30 uur; 

5.  het slechts volgens reglement (Titel 2, Hoofdstuk 7) beschreven of met 
goedkeuring van de consul doen verrijden van verschillende categorieën in 
combinatie met elkaar; 

6.  het vergoeden van reis-, verblijf- en andere noodzakelijke kosten van de, door 
de commissie J & R c.q. de consul aangestelde aanwezige jury- en andere 
wedstrijdfunctionarissen. Eén en ander volgens een schema welke in de 
jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur wordt gepubliceerd. 

7.  het informeren van de deelnemers in geval van uitstel of afgelasting van de 
wedstrijd, indien dit plaatsvindt op een zodanig tijdstip dat dit redelijkerwijs nog 
mogelijk is, in gebreke waarvan gemaakte reis- en verblijfkosten aan de 
deelnemers dienen te worden vergoed, ook al was dit niet overeengekomen; 

8.  het inrichten van een permanence, waarvan de locatie dient te zijn 
aangegeven in de wedstrijdadvertentie, waar:  
a.  uiterlijk vanaf 1 uur voor aanvang van een individuele wedstrijd en 

uiterlijk vanaf 2,5  uur voor aanvang van een wedstrijd in ploegverband, 
de rugnummers, uitsluitend op vertoon van de geldige licentie(s), 
worden uitgegeven en waarbij de organisator tevens aangeeft vanaf 
welke zijde de rugnummers voor de jury zichtbaar moeten zijn; 

b.  een aparte ruimte beschikbaar is voor de jury om voor en na de 
wedstrijd(en) te vergaderen. 

9.  het verstrekken van een bijgewerkte deelnemerslijst aan de jury en alle 
volgers, tenminste vijftien minuten voor de start van een één- of meerdaagse 
wegwedstrijd. 

10.  het tijdens de wedstrijd beschikbaar hebben van: 
a.  een voldoende aantal goed geoutilleerde E.H.B.O.-gediplomeerden 

en, voor zover de commissie J & R en/of de commissie MZD dit nodig 
oordeelt, een arts en een ambulancewagen die met betrekking tot de 
inrichting voldoet aan de wet op het ambulancevervoer (te beoordelen 
door de ronde-arts) en die in ieder geval bij omlopen van meer dan 20 
km en één- en meerdaagse van stad tot stad wedstrijden op de weg 
(Titel 2) posities hebben in de karavaan volgens het schema voorzien 
in artikel 2.3.046. Bij omlopen die minder dan 20 km bedragen, kunnen 
de betrokken commissies beoordelen in hoeverre van deze posities 
kan worden afgeweken 
Ingeval bij nationale wedstrijden een motorambulance ter beschikking 
is, dan is deze, naast de aanwezige arts, afdoende voor het begeleiden 
van een wegwedstrijd zodat eerste hulp ter plaatse snel gewaarborgd 
is. Een reguliere ambulance kan daarna, conform de wetgeving, z.s.m. 
ter plaatse worden geroepen; 

b.  een behoorlijke gelegenheid, waar de deelnemers zich kunnen 
verkleden en wassen, met een aparte accommodatie voor 
meisjes/vrouwen; 

c.  een adequate ruimte waar, indien nodig, na de wedstrijd de 
antidopingcontrole kan worden gehouden (zie hiervoor ook Titel 14, het 
antidoping reglement).  
Het ontbreken van deze onder a, b en c genoemde accommodaties zal 
tot gevolg hebben dat een jaarlijks door de KNWU/UCI vast te stellen 
boete wordt opgelegd en kan tevens tot gevolg hebben dat de 
wedstrijdcommissarissen het doorgaan c.q. voortzetten van het 
programma verbieden.  

11.  het verlenen van gratis toegang aan alle daartoe gerechtigde personen en/of  
  functionarissen. Zie ook de artikelen N.1.2.023.01 / 02 /03.  



KNWU REGLEMENTEN 

20210208 Titel 1 : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT 76 

12.  een verhoogde, overdekte juryruimte aan de finish waarop of waarin de jury 
haar werk naar behoren kan verrichten. 

13.   het op de hoogte brengen en houden van de deelnemers van het programma.  
 
 (gewijzigd per 01.01.02; 01.01.11; 01.01.16) 
 

N 
1.2.041.02 [Vervallen per 01.01.11 en vervat in art. 1.1.039.07 / 1.1.039.07.bis] 
Bis 

 
N  Geschillen 
1.2.041.03 Indien tijdens of onmiddellijk voor of na het programma een geschil tussen de 

organisator en een/de deelnemer(s) ontstaat, kunnen de wedstrijdcommissarissen 
eigener beweging of op verzoek van een van de partijen, na partijen te hebben 
gehoord, een voorlopige regeling treffen of maatregelen nemen tot zekerheidstelling 
van de rechten van partijen. Partijen behouden het recht in beroep te gaan bij de 
Disciplinaire Commissie van de KNWU.   
 
(gewijzigd per 01.06.08) 
 

N 
1.2.041.04 Aanvullende eisen te stellen aan organisatoren kunnen bij jaarlijks besluit worden 

vastgesteld. 
 
 

§ 4 Programma - Technische gids 
 

1.2.042 (N) De organisator moet een programma en/of technische gids opstellen over zijn 
wedstrijd.  Dit moet vooraf worden goedgekeurd door zijn nationale federatie. De 
inhoud wordt bepaald door de richtlijnen betreffende de verschillende disciplines en 
bevat de gegevens die worden opgesomd in artikel 1.2.038. Het programma en/of de 
technische gids moet minstens in het Frans of het Engels worden opgesteld. Andere 
talen mogen toegevoegd worden. 
 

1.2.043 Met uitzondering van kleine wijzigingen in het tijdschema van de wedstrijd mogen de 
richtlijnen die zijn opgenomen in het programma en/of in de technische gids niet 
worden veranderd, behalve indien er een akkoord bestaat tussen alle 
belanghebbenden of om de richtlijnen te laten overeenstemmen met de reglementen. 
Zonodig mag de organisator het tijdschema voor de wedstrijd substantieel wijzigen 
onder de volgende voorwaarden: 
1) de ploegen of renners en de internationale commissarissen moeten tenminste 

15 dagen van tevoren worden geïnformeerd; 
2) de ploegen of renners, de commissarissen, nationale federaties en de UCI 

moeten alle niet te dekken  
onkosten vergoed krijgen welke door de verandering van het tijdschema 
veroorzaakt worden. 

 
(gewijzigd per 01.01.04) 
 

1.2.044 In geval van overtreding van de richtlijnen van het programma en/of de technische 
gids, zal de organisator bestraft worden met een boete van 500 tot 2000 SFr. Fr. 
 

1.2.045 De organisator moet dit programma en/of de technische gids opsturen naar alle 
ploegen of renners, uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd, ten laatste bij de 
bevestiging van hun verbintenis. 
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De organisator moet het programma en/of de technische gids, ten laatste 30 dagen 
voor de wedstrijd, opsturen aan de internationale commissaris(sen). 
 

1.2.046 Op de vergadering van de ploegleiders, moet de organisator hen het nodige aantal 
exemplaren van het programma en/of de technische gids, bedoeld voor de renners, 
overhandigen. 
 

1.2.047 Door het feit van zijn deelname, wordt de renner verondersteld de inhoud van het 
programma en/of de technische gids, waarin onder meer het wedstrijdreglement 
wordt vermeld, te kennen en te aanvaarden. 
 
 

§ 5 Uitnodiging - Verbintenis 
 
Algemeen principe 

1.2.048 (N) Behalve in geval van bijzondere bepalingen, is een organisator vrij in zijn keuze 
van ploegen en renners die hij wenst aan te werven voor zijn wedstrijd, zonder 
rekening te houden met een eventuele nationale bescherming. 
 
Onder voorbehoud van de voorwaarden betreffende Mountain bike, BMX, 
indoorfietsen, aangepast wielrennen, recreatief wielrennen, baan, trials, cyclo-cross 
en de categorie masters is het organisatoren van evenementen die op de 
internationale kalender geregistreerd zijn niet toegestaan van renners en/of ploegen 
kosten te vragen voor deelname (bijdrage aan kosten, inschrijfgeld, enz.). 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.04; 01.01.05; 23.09.05; 01.01.07; 01.07.11; 01.07.13; 
05.03.18; 01.07.18; 08.02.21) 
 
Voorwaarden 

1.2.049 (N) De organisator nodigt, minstens 60 dagen voor de wedstrijddatum de ploeg renner 
uit door hem algemene informatie te verschaffen.  In geval van nationale-, regionale 
of clubploegen informeert hij de nationale federatie over de uitnodiging.  
 
Minstens 50 dagen voor de wedstrijd, moet de genodigde schriftelijk (brief, fax of 
Email) aan de organisator laten weten dat hij wenst deel te nemen aan de wedstrijd 
of dat hij afziet van de uitnodiging. 
 
Minstens 40 dagen voor de wedstrijd stuurt de organisator naar de genodigde, 
waarvan hij de deelname aanvaardt, een officieel UCI-inschrijfformulier dat hij zelf 
heeft ondertekend. Tezelfdertijd moeten de genodigden, van wie de deelname 
geweigerd wordt, hiervan op de hoogte gebracht worden. 
 
Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd, stuurt de genodigde het origineel en drie 
kopieën van het inschrijfformulier, volledig ingevuld terug. De organisator behoudt het 
origineel en stuurt, binnen 48 uren na ontvangst, de andere drie kopieën naar de 
vermelde bestemmingen. 
 
72 uren voor de starttijd van de wedstrijd moeten de ploegen aan de organisator een 
fax of Email sturen met een kopie van een inschrijfformulier waarop de namen staan 
van de deelnemers plus 2 vervangers. 
 
De partij die de voorgeschreven termijnen niet in acht neemt, verliest zijn rechten. 
 
(gewijzigd per 01.01.01; 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.10.10) 



KNWU REGLEMENTEN 

20210208 Titel 1 : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT 78 

 
1.2.050 De organisator moet de inschrijvingsformulieren aan het college van commissarissen 

voorleggen ter controle. 
 
Algemene bepalingen 

1.2.051 Voor de wedstrijden van de nationale kalender, worden de modaliteiten van 
inschrijving vastgelegd door de nationale federatie van de organisator. 
 

1.2.052 Nationale-, regionale- en clubploegen en hun respectievelijke renners mogen niet 
starten in wedstrijden in het buitenland, tenzij zij een door hun federatie verstrekte 
machtiging op schrift hebben (behalve ploegen en renners van dezelfde federatie als 
de wedstrijdorganisator). De machtiging moet de datum(s) van geldigheid bevatten 
en de naam of namen van de betrokken renner(s).  
De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op renners die vallen onder de 
bepalingen van artikel 2.1.011. 
De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op renners die deelnemen aan 
veldritten, mountainbike, BMX en BMX Freestyle of Trial wedstrijden.  
 
(gewijzigd per 01.01.01; 01.01.04; 01.01.05; 01.07.18; 01.01.21; 08.02.21) 

 
1.2.053 In geval een bij de UCI geregistreerde ploeg niet verschijnt, worden de ondertekenaar 

van de inschrijving en de ploeg die hij vertegenwoordigt, solidair aansprakelijk geacht 
tegenover de organisator voor een schadeloosstelling die gelijk is aan het dubbele 
van de voorziene, en schriftelijk overeengekomen, reis- en verblijfskosten. 
 
In andere gevallen van niet verschijnen aan de start, worden de ondertekenaar van 
de inschrijving en de ploeg die hij vertegenwoordigt solidair aansprakelijk geacht 
tegenover de organisator voor een boete vergoeding gelijk aan de schriftelijk 
overeengekomen voorziene reis- en verblijfkosten. 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.04; 01.01.05; 01.02.14) 
 

1.2.054 De organisator mag geen inschrijving na sluiting van de termijn aanvaarden.  De 
organisator moet de ondertekenaar van deze inschrijving hiervan verwittigen. In geval 
van geschil zal de voorzitter van het college van commissarissen beslissen. 
 
De organisator kan de start niet weigeren aan een toegelaten ploeg of renner. Hij 
moet zijn bezwaren voorleggen aan het college van commissarissen, dat zal 
beslissen.  
Indien de organisator zonder geldige reden toch de start weigert aan een 
ingeschreven ploeg in een klasse UCI Proseries of 1 wegwedstrijd, moet de 
organisator aan de ploeg een schadeloosstelling betalen van twee maal de totale 
waarde van de verschuldigde startvergoeding voor het evenement. 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.05; 23.10.19)  

 
N  Aankondiging/inschrijvingsprocedure 
1.2.054.01  De organisatoren van contractwedstrijden zijn minimaal verplicht een 

aankondiging/mededeling te plaatsen middels electronische weg op de KNWU site. 
Alle bijzonderheden de wedstrijd betreffende dienen hierin vermeld te worden. De 
tekst moet bij de licentie-aanvraag worden opgegeven. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N 
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1.2.054.02  Met uitzondering van de gelicentieerde bemiddelaar, aan wie het alleen is toegestaan 
om de overeenkomsten tussen organisatoren en deelnemers conform artikel 
1.1.039.12 en 1.1.039.13 vast te leggen, zijn er voor de organisatoren van -en 
deelnemers aan- KNWU/UCI-evenementen uitsluitend twee manieren om in te 
schrijven als reactie op een mededeling (artikel 1.2.054.01) of de uitnodiging (artikel 
1.2.048 tot en met artikel 1.2.054): 
1. door middel van de door de KNWU uitgegeven inschrijfkaarten/formulieren  
  (alleen het meest recente KNWU/UCI-document is geldig). 
2. online via de KNWU-site (internet). 
 
Overtreding van dit reglement wordt beboet met € 3.000,- per wedstrijd, behoudens 
de bevoegdheid van het Hoofdbestuur om op grond van bijzondere redenen een 
hogere boete op te leggen. 
 
De organisator is verplicht aan de renners/ploegleiders die reglementair inschrijven 
binnen 10 dagen na ontvangst, door middel van terugzending van het daartoe 
bestemde gedeelte van de formulieren of door aanklikken van de aanmelding via de 
KNWU-site, te bevestigen dat de inschrijving al dan niet wordt geaccepteerd. Het is 
de organisator van contractwedstrijden niet toegestaan: 
a.  inschrijvingen te accepteren waarvan op het formulier, contract of digitale 

aanmelding via de KNWU-site geen licentienummer is ingevuld en/of welke 
niet zijn ondertekend (bij de inschrijving via de KNWU-site is de ondertekening 
vervangen door gebruik van de persoonlijke codes die de identiteiten 
garanderen); 

b.  inschrijvingen van houders van een geldige licentie te weigeren, zolang niet 
het bij reglement of door de consul maximaal vastgestelde aantal deelnemers 
is bereikt. 

c.  meer inschrijvingen te accepteren dan het bij reglement of door de consul 
maximaal vastgestelde aantal deelnemers; 
het teveel aan inschrijvingen dient geretourneerd te worden met de 
mededeling dat de wedstrijd is volgeboekt. 

d. voor bemiddeling bij het tot stand komen van het deelnemersveld van 
wedstrijden voor de categorieën elite(-vrouwen) en beloften/jonger dan 23 
jaar(-vrouwen), gebruik te maken van -of in te gaan op- aanbiedingen van 
instellingen of personen die niet in het bezit zijn van een geldige 
bemiddelaarslicentie bij gebreke waarvan de organisator beboet kan worden 
met € 1.000,-- per overtreding (elke overeenkomst is in dat geval een aparte 
overtreding). Bij herhaling van deze overtreding kan de boete worden 
verdubbeld. (Let op! Dit geldt ook voor bemiddelaars die zich vanuit het 
buitenland aanbieden) 

  
 (gewijzigd per 01.07.02; 01.01.03; 01.01.11; 01.10.13) 
 

N  Inschrijven criterium 
1.2.054.03 Inschrijven voor criteriums en het accepteren van inschrijvingen door organisatoren 

van criteriums dient plaats te vinden vanaf het moment van verschijning 
wedstrijdadvertentie respectievelijk mededeling op de KNWU site tot uiterlijk 120 uur 
(5 dagen) van de dag van de wedstrijd. 
Na de sluitingstermijn van inschrijving kan worden bijgeschreven tegen een tarief 
welke jaarlijks in de jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur worden gepubliceerd. 
De organisator dient het bedrag voor bijschrijven duidelijk in de wedstrijd advertentie 
op te nemen. 
 
Inschrijving door de licentiehouder dient digitaal te gebeuren en is, met uitzondering 
hetgeen gesteld in de artikelen N 1.2.054.14 (inschrijfgeld organisatie) kosteloos.  
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Het accepteren van meer inschrijvingen/deelnemers dan aangegeven op de 
wedstrijdvergunning is niet toegestaan. 
 
Indien op het moment dat de inschrijving sluit het aantal ingeschreven deelnemers te 
laag is voor een representatief deelnemersveld (minder dan 25 deelnemers), kan de 
organisator het programma zodanig aanpassen dat voor deze deelnemers een 
omnium wordt ingericht.  Ongeacht of voor een programmawijziging wordt gekozen 
kan de organisator bij minder dan 25 deelnemers het prijzenschema terugbrengen 
naar een verhouding van 1 prijs op 2 renners. De hoogste prijzen volgens het in de 
advertentie aangegeven prijzenschema worden gehandhaafd.  
 
(gewijzigd per 01.07.02; 01.01.03; 01.01.04; 01.01.11; 01.10.13; 01.01.16; 01.01.19) 
 
 

N  Inschrijven wedstrijden in ploegverband 
1.2.054.04 Inschrijven voor wedstrijden in ploegverband door de club / stichting / LDT / CT / 

District  dient als volgt plaats te vinden: 
- inschrijven vanaf de verschijning van de wedstrijdadvertentie resp. 

mededeling op de KNWU-site met gegevens van de 
club/stichting/LDT/CT/District en de naam, adres,  tel.nr., lic. nummer en e-
mailadres van de ploegleider plus eventueel de namen van de voor de 
organisatie publicitair belangrijke deelnemers tot 14 dagen voor de (eerste) 
wedstrijddag; 

- een definitieve opgave van de deelnemers met maximaal 3 reserves dient op 
z’n vroegst 10 dagen en op z’n laatst 3 dagen voor de (eerste) wedstrijddag 
per brief/fax bij de organisator bekend te zijn. Te late opgave zal worden 
beboet met: de eerste keer € 100,-, de tweede keer met € 200,- en de derde 
en volgende keren met € 500,-; 

- vervolgens mogen voor de betreffende wedstrijd niet meer dan 3 van de 
definitief opgegeven deelnemers vervangen worden door uitsluitend de 
opgegeven reserves (zie ook art. 2.2.004). 

 
Het is clubs, UCI Teams, LDT’s en District-teams niet toegestaan om voor het tot 
stand komen van  overeenkomsten voor deelname aan wedstrijden gebruik te maken 
van een instelling of persoon die niet in het bezit is van een geldige bemiddelaars 
licentie, ongeacht of voor de deelname een vergoeding wordt ontvangen. Per 
overtreding kan de club, Sponsorselectie of het Trade Team beboet worden met € 
500,-- .  Bij herhaling van deze overtreding kan de boete worden verdubbeld.  
 
(gewijzigd per 01.07.02; 01.01.11; 01.01.13; 01.01.14; 01.01.16) 
 

N 
1.2.054.05 Een eenmaal door de deelnemer of zijn gelicentieerde ploegleider en de organisator 

van de wedstrijd ondertekende inschrijf-/deelnemerskaart of -formulier respectievelijk 
digitale bevestiging betekent van een wederkerige overeenkomst van deelname en 
startgelegenheid, welke niet eenzijdig kan worden verbroken. Overtredingen kunnen 
worden bestraft. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N 
1.2.054.06 Inschrijvingen en de daarop steunende overeenkomsten worden eerst van kracht, 

zodra en wanneer: 
a.  de wedstrijdlicentie is verleend; 
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b.  de inschrijver houder is van de licentie die hem de bevoegdheid geeft waartoe 
hij zich verbonden heeft. 

 
N 
1.2.054.07 Aan de overeenkomst mogen geen voorwaarden worden toegevoegd, welke: 

a.  in strijd zijn met de statuten, reglementen, instructies of besluiten van de 
KNWU en haar organen; 

b.  afbreuk doen aan de algemene belangen van de wielersport, haar 
beoefenaren of de KNWU. 
Bij overtreding van deze regels zijn eventuele onwettige c.q. onreglementaire 
bepalingen nietig, doch blijft de overeenkomst voor het overige geheel van 
kracht. Overtredingen kunnen worden bestraft. 

 
N 
1.2.054.08 Overeenkomsten tussen wedstrijdorganisatoren en eliterenners met contract kunnen 

slechts worden afgesloten door tussenkomst van instellingen, voor zover deze 
instellingen op grond van een door de KNWU afgegeven bemiddelaarslicentie 
bevoegd zijn om deze contracten te doen sluiten. 
 
Overeenkomsten tussen wedstrijdorganisatoren en eliterenners/-rensters zonder 
contract en/of renners/rensters van de categorie Belofte/jonger dan 23 jaar kunnen 
rechtstreeks tussen de partijen afgesloten worden of door tussenkomst van 
instellingen, voor zover deze instellingen op grond van een door de KNWU afgegeven 
bemiddelaarslicentie bevoegd zijn om deze contracten te doen sluiten. 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.07.02) 
 

N  Afschrijvingen wedstrijden in ploegverband 
1.2.054.09 De overeenkomst tot deelname aan wedstrijden in ploegverband, door alle tot de 

(eerste) wedstrijddag ingeschreven ploegen, kan afgeschreven worden onder de 
volgende voorwaarden: 
Na bevestiging van startgelegenheid door de organisator is betaling van het 
inschrijfgeld verplicht.  
In ieder geval zijn de volgende regels van toepassing op alle wedstrijden in Categorie 
2, behalve de wedstrijden in de clubcompetitie: 
- Indien tot 7 dagen voor de (eerste) wedstrijddag van deelname wordt afgezien, 

om welke reden dan ook, blijft de betalingsverplichting van kracht, tenzij door 
de organisator alsnog het maximaal vastgestelde aantal deelnemers kan 
worden bereikt. 

- Bij afschrijven tot 7 dagen voor de (eerste) wedstrijddag voor wedstrijden in 
de top- en clubcompetitie en voor wedstrijden die op basis van voorinschrijving 
zijn toegewezen (junioren) moet het inschrijfgeld voor de volledige ploeg aan 
de organisator worden voldaan, ongeacht of de ploeg wel of niet vervangen 
wordt. 

- Bij afschrijven op of binnen 7 dagen van de (eerste) wedstrijddag moet altijd 
het inschrijfgeld voor de volledige ploeg aan de organisator worden voldaan. 

- Bij afschrijven op of binnen 3 dagen van de (eerste) wedstrijddag moet twee 
maal het inschrijfgeld voor de volledige ploeg aan de organisator worden 
voldaan. 

-   Bij het niet afschrijven moet twee maal het inschrijfgeld voor de volledige ploeg  
aan de organisator worden gedaan. 

 Daarnaast is in dit geval eveneens artikel N12.11.040 pnt. 69 van toepassing. 
- De reden van afschrijven dient duidelijk te worden omschreven. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11) 
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N  Afschrijven individuele wedstrijden 
1.2.054.10 De reden van afschrijven dient duidelijk te worden omschreven. 

Afschrijvingen die niet voldoen (“wegens omstandigheden” voldoet dus niet als reden) 
worden als niet geschreven beschouwd. 
Afschrijven kan uitsluitend via de elektronische weg rechtstreeks bij de organisator 
t/m uiterlijk de wedstrijddag.  
Iedere andere vorm van afschrijving (mondeling, telefonisch, via derden) is geen 
reglementaire afschrijving en wordt beschouwd als zijnde: “niet afgeschreven”. 
 
Als extra zekerheid is het voor de afschrijver aan te bevelen om een kopie van de 
“afschrijving” te zenden aan de consul van het district waar de wedstrijd onder 
ressorteert. 
 
Het niet verschijnen aan de start van een ingeschreven wedstrijd, waarvoor de 
renner(ster) niet op voorgeschreven wijze “afschrijft” wordt beschouwd als “wegblijven 
zonder geldige reden van verhindering” en zal als zodanig worden bestraft. 
 
De organisator is de enige die inzicht heeft in het niet nakomen van bovenstaande 
verplichting en is daarom de enige verantwoordelijke in een voorstel tot opleggen van 
een strafmaat. Hierbij dient bewijsvoering te worden overlegd. De uitvoering van de 
strafmaat is uitsluitend voorbehouden aan de KNWU. 
 
Bij het niet voldoen aan de verplichting tot afschrijven zal een boete worden opgelegd 
van € 30,00 per overtreding. 50 % van deze boete zal na incassering worden 
gerestitueerd aan de organisator. 
Gelet op artikel N.12.11.012 is protest/beroep tegen deze strafmaat niet mogelijk. 
  
(gewijzigd per 01.01.03; 01.10.07; 01.01.11; 01.01.12; 01.01.16)  

 
N 
1.2.054.11 Het starten in een andere dan de oorspronkelijk ingeschreven wedstrijd (na al dan 

niet voor de laatste te hebben "afgeschreven") wordt beschouwd als "dubbel contract" 
en wordt bestraft met een schorsing van maximaal 1 maand. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Bijschrijven 
1.2.054.12    Organisatoren van contractwedstrijden hebben de keuze om tegen een vast te stellen 

bijdrage bijschrijvingen te accepteren na het sluiten van de inschrijvingstermijn vanaf 
120 uur (5 dagen) vóór de dag van de wedstrijd tot het maximum aantal deelnemers 
ingevolge de vergunning is bereikt, dan wel geen bijschrijvingen te accepteren. Keuze 
en eventueel bedrag van de bijdrage aan de organisator dienen in de 
wedstrijdadvertentie/mededeling te worden vermeld.  
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11; 01.01.16; 01.01.19) 
 

N Deelname met een (dag)startlicentie of NTB licentie 
1.2.054.13 Aan categorie 4 wedstrijden, Funklasse wedstrijden en sportstimulering kan ook met 

een (dag)startlicentie of NTB licentie worden deelgenomen.  
Tevens kan met een startlicentie aan een NCK worden deelgenomen onder de 
voorwaarden zoals in de artikelen N 1.2.029.24 en  N 1.2.029.25.c is beschreven. 
Zie verder ook de jaarlijks te publiceren licentiematrix per discipline welke als officiële 
mededeling van het Hoofdbestuur gezien dient te worden. 
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Zolang de in de matrix genoemde Categorie 3 wedstrijden in een overgangsfase 
zitten, behoren deze  reglementair tot Categorie 4 wedstrijden en genieten dezelfde 
status. 
 
Voor zover de startlicentie nog niet aanwezig is, dient de startlicentie zelfstandig 
individueel via de KNWU site aangevraagd te worden, en zal vervolgens door de 
KNWU worden afgegeven tegen een jaarlijks vast te stellen tarief. 
 
Uitgezonderd de BMX is inschrijving mogelijk d.m.v. de digitale basispas. 
  
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11; 01.01.12; 01.01.14; 01.09.15; 10.05.17; 12.03.18; 
01.01.21) 
 

N  Inschrijfgeld 
1.2.054.14 Organisatoren van één- of meerdaagse wegwedstrijden kunnen een inschrijfgeld per 

ploeg heffen, berekend naar het maximum aantal deelnemers per ploeg.  
Het minimum/maximum inschrijfgeld wordt gepubliceerd in de jaarlijkse besluiten van 
het hoofdbestuur.  
Met inachtneming hetgeen vermeld in de jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur 
dient In de wedstrijdadvertentie respectievelijk (wedstrijd) aankondiging te worden 
aangegeven op welke wijze het inschrijfgeld dient te worden voldaan. Na bevestiging 
van startgelegenheid door de organisator is betaling van het inschrijfgeld verplicht. 
Indien van deelname, om welke reden dan ook, wordt afgezien, blijft de 
betalingsverplichting van kracht, tenzij door de organisator alsnog het maximaal 
vastgestelde aantal deelnemers kan worden bereikt. 
 
Voor alle overige Categorie 2 individuele (contract)wedstrijden, binnen alle 
sporttakken, is het, toegestaan om inschrijfgeld te heffen volgens het tarief welke in 
de jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur zal worden gepubliceerd. 
De organisator is verplicht het te heffen inschrijfgeld op voorhand middels de 
wedstrijd-advertentie respectievelijk mededeling op de KNWU-site duidelijk kenbaar 
te maken. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11) 
 
Inschrijfgelden 
 

N  Nationale wedstrijden 
1.2.054.15 Organisatoren, die inschrijfgeld berekenen, dienen minimaal een prijzenschema uit te 

betalen, dat ten hoogste één schema (voor elite en Beloften twee schema’s) verschilt 
van het volgens de meest recente Jaarlijkse Besluiten gepubliceerde maximale 
prijzenschema. 
 

N 
1.2.054.16 Organisatoren van competitiewedstrijden, dienen altijd het volgens de meest recente 

Jaarlijkse Besluiten gepubliceerde of maximale prijzenschema te hanteren.  
 

N 
1.2.054.17 Voor wedstrijden in het kader van de topcompetitie is het niet toegestaan inschrijfgeld 

te vragen. Voor omlopen met een parcourslengte van meer dan 20 km zijn alle regels 
inzake wedstrijdgeld, inschrijfgeld en prijzenschema’s van toepassing zoals voor 
ééndaagse wegwedstrijden. Voor ééndaagse wegwedstrijden mogen maximaal de 
jaarlijks vastgestelde inschrijfgelden per renner, berekend naar het maximum aantal 
renners per ploeg, worden gehanteerd. De inschrijfgelden zijn inclusief BTW. 
Het is niet toegestaan, naast de maximale inschrijfgelden andere bijdragen te vragen. 
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(gewijzigd per 01.01.03) 
 

N  
1.2.054.18 {VERVALLEN] 

 
(gewijzigd per 01.01.12) 
 
Sancties 

1.2.055 De volgende overtredingen zullen als volgt bestraft worden: 
Gecontracteerde renner (identificatienummer uitgereikt) afwezig aan de start: 
-  neemt aan geen andere wedstrijd deel: boete van 50 Zw.frs. 
-  neemt aan een andere wedstrijd deel: verwijdering uit de uitslag en boete van 

500 tot 3000 Zw.frs.  
 Niet-gebruiken van het officieel inschrijvingsformulier door de organisator: 
-  boete van 300 tot 1000 Zw.frs per ploeg 
 
 

§ 6 Wedstrijd hoofdkwartier (Permanence) - secretariaatskantoor 
 

1.2.056 (N) De organisator dient een volledig ingericht secretariaatskantoor voor de volledige 
duur van de wedstrijd ter beschikking te hebben. Een vertegenwoordiger van de 
organisatie dient daar steeds aanwezig te zijn. 
 
(ingevoerd per 01.01.05) 
 

1.2.057 (N) Deze permanence moet ingericht worden bij de plaats van samenkomst voor de 
wedstrijd. 
Voor wegwedstrijden moet de permanence operationeel zijn bij de startlocatie 
gedurende de twee uren die voorafgaan aan de start van de wedstrijd, zowel als bij 
de finishlocatie gedurende de twee uren die voorafgaan aan de finish van de 
wedstrijd. 
 
(ingevoerd per 01.01.05) 
 

1.2.058 (N) De permanence bij de finish moet openblijven tot de uitslagen verzonden zijn naar 
de UCI, of, indien de commissarissen nog niet gereed zijn met hun werk op dat 
moment, tot een zodanig tijdstip dat het werk klaar is.  
 
(ingevoerd per 01.01.05) 
 

1.2.059 (N) De permanence moet tenminste voorzien zijn van een telefoonaansluiting, een 
fax en een computer die toegang heeft tot het internet. 
 
(ingevoerd per 01.01.05) 
 
 

§ 7 Parcours en veiligheid 
 
Veiligheid 

1.2.060 De organisator moet zorgen voor een bekwame veiligheidsdienst en een 
doeltreffende samenwerking organiseren met de politie. 
 
(ingevoerd per 01.01.05) 
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1.2.061 Onder voorbehoud van de wettelijk en administratief van toepassing zijnde richtlijnen 
en de algemene zorgplicht, moet de organisator erop toezien dat er op het parkoers 
of het wedstrijdterrein geen plaatsen of toestanden ontstaan die een bijzonder risico 
zouden vormen voor de veiligheid van de mensen (renners, begeleiders, officials, 
publiek, enz.). 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.2.062 Ongeacht de richtlijnen die een geheel gesloten omloop eisen, moet alle verkeer 
tegengehouden worden bij de doortocht van de wedstrijd. 
 

1.2.063 In geen enkel geval kan de UCI verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele 
fouten in het parcours of installaties of voor ongevallen die zich kunnen voordoen. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 

 
1.2.064 De renners moeten vooraf het parkoers hebben bestudeerd. 

Behalve op bevel van een vertegenwoordiger van de politie, mogen ze niet afwijken 
van het voorziene parkoers. Ze mogen zich niet beroepen op een vergissing 
betreffende het parkoers, noch op andere redenen, zoals bijvoorbeeld verkeerde 
aanduiding door personen, pijlen die verkeerd geplaatst zijn of ontbreken, enz. 
Integendeel, een renner die van het parkoers afwijkt, en daardoor bevoordeeld wordt, 
wordt gesanctioneerd volgens artikel 12.1.040.15 (2.12.007 voor wegwedstrijden), 
ongeacht andere disciplinaire maatregelen waarin mogelijk voorzien is. 
 
(gewijzigd per 01.01.07; 01.01.19) 
 

1.2.064 Bis (Artikel per 01.01.19 vervat in artikel 2.2.025) 
 

1.2.065 Als één of meerdere renners afwijken van het parkoers op bevel van een 
vertegenwoordiger van de politie, worden zij niet gestraft. Als deze afwijking een 
voordeel betekent, moeten de betreffende renners, als ze terug op het normale 
parkoers komen, wachten en terug de plaats innemen die ze voor deze afwijking 
hadden. 
 
Indien alle of een deel van de renners een verkeerde richting nemen, moet de 
organisator al het nodige doen om hen terug op het parkoers te brengen, daar waar 
zij het hadden verlaten. 
 

1.2.065 Bis Onverminderd strengere eisen volgens de nationale wetgeving, is het gebruik van 
drones verboden boven het parcours en binnen 10 meter van het parcours. 
 
Bovendien moet de gebruiker ervoor zorgen dat de drone op geen enkel moment de 
veiligheid van renners, volgers en toeschouwers in gevaar brengt. 
 
(ingevoerd per 01.01.18) 
 
 

§ 8 Medische dienst 
 

1.2.066 De organisator moet zorg dragen voor een adequate medische dienst. 
 

1.2.067 De organisator wijst één of meerdere artsen aan die zullen instaan voor het verlenen 
van medische zorg aan de renners. 
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1.2.068 Een snel transport naar een ziekenhuis moet worden gegarandeerd. Minstens één 
ambulance zal de wedstrijd volgen of zal beschikbaar zijn op het wedstrijdterrein. De 
organisator dient voor de startende ploegen een lijst op te stellen van de ziekenhuizen 
waarmee men in contact is voor de behandeling van letsels. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

N 
1.2.068.01 Uitsluitend in nationale één- en/of meerdaagse wegwedstrijden kan, naast een 

dienstdoende arts, in plaats van een ambulance worden volstaan met een 
ambulance-motor welke hier speciaal voor is ingericht en wordt bemand door 
gecertificeerd personeel. 
 
(ingevoerd: 01.01.16) 
 
 

§ 9 Prijzen 
 

1.2.069 Alle informatie omtrent de prijzen (aantal, aard, bedrag, manier van toekennen) moet 
duidelijk vermeld worden in het programma en/of de technische gids van de wedstrijd. 
 

1.2.070 Het UCI bestuur stelt minimum prijzen vast voor wedstrijden op de internationale 
kalender. Voor UCI worldTour evenementen is het totale minimum prijzenschema 
vastgesteld door de Professional Cycling Council. 
  
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.2.071 De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de 
prijzen aan de renners/ teams. Echter Nationale federaties kunnen bepalen dat prijzen 
aan hen worden uitbetaald door de organisatoren voorafgaand aan het evenement, 
om zelf door te gaan met de uitbetaling van prijzen of te eisen dat de organisator een 
bankgarantie af geeft voor het totale prijzengeld. Nationale federaties kunnen 
dergelijke eisen stellen aan elk evenement dat op zijn grondgebied plaatsvindt. 
 
In afwijking van de eerste alinea kan de UCI bepalen dat de prijzen door de 
organisator worden betaald op een specifieke bankrekening als onderdeel van een 
gecentraliseerd platform voor de verdeling van prijzen en beheerd door de UCI of een 
door de UCI aangewezen derde partij. 
In zo'n geval: 
 
-  Indien van toepassing, is de organisator verantwoordelijk voor het inhouden 

van belastingen in overeenstemming met de belastingwetgeving in het land 
van het evenement. Wanneer belastingen worden ingehouden, is de 
organisator verantwoordelijk voor het verstrekken van alle relevante 
belastingcertificaten (via elektronische upload naar het platform); 

-  De deadline van 30 dagen voor de wedstrijd om de bedragen over te maken 
blijft van toepassing. De betaling door de organisator op de gecentraliseerde 
bankrekening omvat het volledige verschuldigde prijzengeld voor het 
evenement minus aftrek van eventuele bronbelasting; 

-   Een dergelijke betaling geschiedt op voorwaarde dat aan de bronbelasting is 
voldaan en uiterlijk 45 dagen na het evenement; 

-   In het geval dat een afzonderlijke entiteit (zoals de nationale federatie van het 
land of de vereniging van renners) wordt belast met een wettelijke verplichting 
om namens de organisatie bronbelasting te heffen, zal de UCI deze entiteit 
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instrueren over de modaliteiten waaraan moet worden voldaan in verband met 
het inhouden van belastingen en het overmaken van prijzengeld. 

 
(gewijzigd per 01.02.19; 23.10.19; 08.02.21) 
 

1.2.072 Prijzen moeten aan de begunstigden of hun vertegenwoordigers worden betaald 
uiterlijk 90 dagen na de finish van de wedstrijd. Echter in het geval van een 
gecentraliseerd platform, - de UCI mag betalingen inhouden tot het moment dat zij 
ervan overtuigd zijn dat de renners die recht hebben op prijzen niet vatbaar zijn om 
gediskwalificeerd te worden voor een evenement wegens een overtreding van de 
antidoping regels of vervolgens gediskwalificeerd te worden door een bevoegd 
besluitvormend orgaan. Met betrekking tot antidoping, dient de UCI verificatie te 
zoeken bij de International Testing Agency, uitsluitend met betrekking tot de 
gebeurtenissen waarvoor deze de monstername heeft geïnitieerd en geleid. 

 Voor evenementen die niet zijn opgenomen in het gecentraliseerde platform, zal de 
organisator van het evenement verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar verificatie 
bij het relevante besluitvormige orgaan vatbaar voor diskwalificatie van een rijder 
alvorens over te gaan tot uitbetaling van de prijzen. In het bijzonder wanneer in 
competitie testen zijn uitgevoerd, zal de organisator van het evenement vragen om 
verificatie bij de antidoping organisatie die het monster geïnitieerd en gericht 
verzameld heeft. 
 
(gewijzigd per 01.02.19; 08.02.21) 
 

1.2.073 Op elk moment voorafgaand aan de betaling van prijzen, als er een geschil is of een 
lopende procedure die van invloed kan zijn op de plaatsing en dus recht heeft op een 
prijs, wordt de prijs ingehouden totdat een beslissing is genomen. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.10.05; 01.10.09; 01.02.19; 01.01.21) 
 

1.2.074 Indien een wedstrijd of een etappe wordt gereden met een gemiddelde dat ongewoon 
laag is, kan het college van Commissarissen, na raadpleging van de organisator, 
beslissen de prijzen te verminderen of te schrappen. 
 
 

N  Prijzen/premies 
1.2.074.01  Voor wedstrijden op de nationale of regionale kalender moeten de prijzen conform 

het schema dat op de aanvraag voor de wedstrijdlicentie werd vermeld, tenminste 
een half uur vóór de start van de wedstrijd aan de secretaris van de jury worden 
getoond. Zij moeten, indien er geen geschil is gerezen, onmiddellijk na afloop van de 
termijn waarbinnen protest moet zijn aangetekend worden uitgereikt.  
 

N 
1.2.074.02  Premies moeten direct na afloop van de wedstrijd via de jury worden uitbetaald. Voor 

premies en klassementen die afwijken van het bepaalde in de reglementen of 
besluiten daaromtrent moet tevoren dispensatie zijn gegeven door de betrokken 
sportcommissie. 
 

N 
1.2.074.03 Het is verboden ter gelegenheid van een wielerwedstrijd onder het publiek te (doen) 

collecteren voor, dan wel via de geluidsinstallatie te vragen om premies e.d. 
 

N  Uitloven prijzen  en premies 
1.2.074.04 Voor elk wedstrijdnummer kunnen, behoudens de beperkingen opgelegd in dit artikel, 

door de organisator of door derden prijzen en premies (w.o. ook bedoeld de 
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premieklassementen) worden uitgeloofd. Voor alle wedstrijden dienen aard, aantal en 
grootte van de prijzen, premies en klassementen in overeenstemming te zijn met de 
richtlijnen. Zij dienen tijdig ter kennis van de jury te worden gebracht. Bij 
(inter)clubwedstrijden, alsmede alle wedstrijden voor de categorie jeugd, zijn 
uitsluitend prijzen toegestaan, welke mogen bestaan uit zgn. ereprijzen, zoals bekers, 
medailles, vaantjes, enz.(schema W). 
Bij alle contractwedstrijden (echter niet voor de categorie jeugd) dienen alle prijzen 
en klassementen te bestaan uit geldbedragen, en premies uit geldbedragen of 
banden. Daarnaast mogen voor ereplaatsen tevens ereprijzen ter beschikking worden 
gesteld.  
Het aantal uit te loven premies voor wedstrijden met elite/profs is onbeperkt. 
De na de start van een wedstrijdnummer aangeboden premies mogen slechts worden 
verreden met goedkeuring van de wedstrijdcommissarissen, die aan deze premies 
een bestemming zullen geven en die zullen bepalen op welk ogenblik deze premies 
zullen worden verreden. 
Klassementen over meer dan één wedstrijd dienen eerst door de betreffende 
sporttakcommissie erkend te worden, waarbij aan de volgende voorwaarden moet 
worden voldaan: 
a.  de aanvraag dient te geschieden via de betrokken consul onder opgave van 

de voor het klassement in aanmerking komende wedstrijden (tenminste drie); 
b.  bij de aanvraag dient de naam te worden opgegeven van de functionaris die 

is belast met het bijhouden van de stand van het klassement en die na elke 
meetellende wedstrijd aan de betrokken consul een afschrift zal sturen van de 
tussenstand. 

c.  Het prijzenschema is afhankelijk van het aantal meetellende wedstrijden dient 
te worden goedgekeurd door de betreffende sporttakcommissie. 
Zolang geen goedkeuring is ontvangen van de betreffende sporttakcommissie 
mogen klassementen niet worden bekend gemaakt en zullen aankondigingen 
in de wedstrijdadvertenties niet geaccepteerd worden. 
Bij wedstrijden met ploegeninschrijving kan de organisator een 
ploegenklassement instellen. Voor zover daarvoor wordt gekozen, dienen 
door de organisator 5 prijzen beschikbaar te worden gesteld. Dit geldt voor 
alle categorieën/wedstrijden.  

 
(gewijzigd per 01.01.05) 
  

N  Prijswinnaars 
1.2.074.05  De prijzen komen toe aan hen, die daar volgens de door de jury opgemaakte officiële 

uitslag recht op hebben.  
Het is de renners, die volgens deze bepalingen niet voor een prijs of premie in 
aanmerking komen, verboden een prijs of premie, in welke vorm dan ook, aan te 
nemen of te behouden. 
Om volgens de reglementaire bepalingen recht op een prijs te hebben, moet de 
renner steeds de gehele voorgeschreven afstand hebben afgelegd, of de gehele 
voorgeschreven wedstrijdduur hebben uitgereden, tenzij de wedstrijdcommissarissen 
om redenen van billijkheid daarvan afwijken. 

 
N  Uitreiken prijzen 
1.2.074.06 De prijzen moeten, indien er geen geschil is gerezen, onmiddellijk na afloop van de 

termijn waarbinnen protest moet zijn aangetekend worden uitgereikt. 
 

N  Niet afgehaalde prijzen 
1.2.074.07 De organisator zal een prijs, welke door de rechthebbende deelnemer na afloop van 

het betreffende programma niet is afgehaald, tot uiterlijk drie volle maanden na de 
wedstrijddatum voor de rechthebbende beschikbaar houden.  
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Na deze termijn vervalt de prijs weer aan de organisatie, tenzij de prijs onderwerp is 
van een geschillenprocedure. In dat geval dient de prijs zonder enig verwijl tegen 
kwijting te worden afgegeven aan de betrokken consul die deze prijs doorstuurt naar 
het KNWU-bureau. 
 

N  Niet ontvangen prijzen, premies, enz. 
1.2.074.08 Reclames over het niet ontvangen van prijzen, premies en vergoedingen, moeten, 

voor zover het Nederlandse licentiehouders betreft, binnen één maand, voor 
buitenlandse licentiehouders binnen twee maanden na de wedstrijddatum schriftelijk 
bij de commissie J&R worden ingediend om nog in behandeling te kunnen worden 
genomen. 
 

N 
1.2.074.09 Prijzenschema's per categorie (Zie Jaarlijkse Besluiten) 

 
Premieregeling 
 

N  Algemeen 
1.2.074.17 Bij wedstrijden in Categorie 2  mogen maximaal zoveel premies worden verreden als 

in de artikelen 1.2.074.18 tot en met 1.2.074.21 aangegeven.  
Het is verboden premies in natura te laten verrijden, behalve als het tubes/banden 
betreft. In geval er tubes/banden als premie worden uitgeloofd, dienen deze in het 
bestaande schema van de premieronden te worden ingepast. 
De waarde van de tube/band dient overeen te komen met het vastgestelde bedrag 
van de premie. Bij de verdeling van de premies dienen ook achterliggende groepen 
te worden meegenomen. 
  
De in de navolgende artikelen genoemde “klassement over drie ronden “zal als volgt 
worden verreden: 
1. Tijdens iedere sprint zijn er 3, 2  en 1 punt(en) te verdienen; 
2. De uitslag wordt bepaald volgens het aantal behaalde punten; 
3. Bij een gelijke stand bepaald het aantal 1e plaatsen, vervolgens het aantal 2e 

plaatsen en ten slotte het aantal 3e plaatsen; 
4. Wanneer de stand dan nog gelijk is, dan bepaald de laatste sprint van het drie 

ronden klassement, zo nodig de 2e of 1e sprint. 
 
De in de navolgende artikelen genoemde leidersprijs kan alleen worden gewonnen  
wanneer de wedstrijd geheel wordt uitgereden. 
Bij een gelijke stand bepaald de behaalde klassering in de einduitslag. 
Het uitrijden van de wedstrijd wordt ook gezien wanneer een renner door de 
wedstrijdcommissarissen eerder uit de wedstrijd is genomen. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11; 01.01.14) 
 

N  Elite-Mannen/Beloften & Combinatie Cat. 2A 
1.2.074.18 - Er mag een leidersprijs van ten hoogste €100,- worden verreden; 

- Het is toegestaan maximaal 1 klassementsprint over 3 ronden te laten 
verrijden.   De klassementssprint dient uit 3 prijzen van respectievelijk € 50,-, 
€ 30,- en € 20,- te bestaan; 

- Per premieronde mogen ten hoogste 10 prijzen worden verreden, te beginnen 
met maximaal € 25,- en telkens aflopend met € 2,50; 

- Het is toegestaan een prijs van ten hoogste € 100,- uit te loven voor het 
uitlopen van één ronde door één of meerdere renners: op te nemen op de 
meet; 

- Ploegenklassement:  de eerste 5 prijzen van schema E + eventueel ereprijzen. 
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(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Amateurs, Elite/Belofte-Vrouwen, junioren & Combinatie Cat. 2B/2D 
1.2.074.19 - Er mag een leidersprijs van ten hoogste € 25,- worden verreden; 

- Het is toegestaan maximaal 1 klassementsprint over 3 ronden te laten 
verrijden. De klassementssprint dient uit 3 prijzen van respectievelijk € 15,-, € 
10,- en € 5,- te bestaan; 

- Per premieronde mogen ten hoogste 8 prijzen worden verreden, te  beginnen 
met maximaal € 10,- en telkens aflopend met € 1,00.  

- Ploegenklassement:  de eerste 5 prijzen van schema H + eventueel ereprijzen. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N Sportklasse, Masters, nieuwelingen, Amateurs/Masters(V) & Combinatie Cat. 
2C/2E 

1.2.074.20 - Er mag een leidersprijs van ten hoogste € 15,- worden verreden; 
- Het is toegestaan maximaal 1 klassementsprint over 3 ronden te laten 

verrijden. De klassementssprint dient uit 3 prijzen van respectievelijk € 7,50 € 
5,- en € 2,50  te bestaan; 

- Per  premieronde mogen ten hoogste 6 prijzen worden verreden, te beginnen 
met maximaal € 7,50 en telkens aflopend met € 1,00; 

- Ploegenklassement (indien van toepassing): de eerste 5 prijzen van schema 
K + eventueel ereprijzen. 

 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Junior-vrouwen 
1.2.074.21      - Er mag een leidersprijs van ten hoogste € 15,- worden verreden (bij        

Nieuweling-meisjes + regiowedstrijd vrouwen € 10,-); 
- Per premieronde mogen ten hoogste 6 prijzen worden verreden, te beginnen 

met maximaal € 7,50 en telkens aflopend met € 1,00. 
- Ploegenklassement:  de eerste 5 prijzen van schema K + eventueel ereprijzen. 
 

N  Klassementen 
1.2.074.22 Het is toegestaan een klassement over meerdere wedstrijden in te stellen. 

Wanneer dit betrekking heeft op een- en/of meerdaagse wegwedstrijden in 
competitieverband, dan zal dit nader gedefinieerd worden in de jaarlijkse besluiten 
van het Hoofdbestuur. 
Wanneer dit betrekking heeft op criteriums, invitatiewedstrijden en/of omlopen, dan is 
dit zonder nadere toestemming toegestaan. 
  
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.16; 01.01.19) 
 

N  Vaststelling ploegenklassement 
1.2.074.23 Voor de wedstrijden met ploegen van 3 of 4 rensters/renners wordt het 

ploegenklassement vastgesteld aan de hand van de tijd van de eerste twee 
aankomenden van de ploeg (samengeteld). 
De ploeg dient om voor het ploegenklassement in aanmerking te komen de gehele 
wedstrijd met tenminste 2 rensters/renners uit te rijden. 
Voor de wedstrijden met ploegen van 5 t/m 8 rensters/renners wordt het 
ploegenklassement vastgesteld aan de hand van de tijd van de eerste drie 
aankomenden van de ploeg (samengeteld), voor de competitieklassementen wordt 
doorgeteld met respectievelijk de eerste 2 renners en tenslotte 1 renner per ploeg. 
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De ploeg dient, om voor de dagprijzen van het ploegenklassement in aanmerking te 
komen, de gehele wedstrijd met tenminste 3 rensters/renners uit te rijden. 
Van ploegen met gelijke tijden worden de punten van de 3 beste klasseringen 
samengeteld, waarbij de minste punten recht geven op de hoogste klassering voor 
het ploegenklassement. In het geval dat de uitslag wederom onbeslist is zullen de 
ploegen worden geklasseerd op basis van het  plaatsingscijfer behaald door de best 
geklasseerde renner in de individuele uitslag. 
   

1.2.074.24 [Vervallen] 
 

N  Berg- en Sprintklassement 
1.2.074.25 De premies voor een berg- en sprintklassement bedragen minimaal € 50,-, € 30,- en 

€ 20,-. Deze bedragen gelden voor de Elite/beloften. Voor de overige categorieën is 
dit een richtlijn, afhankelijk van de overige prijzenschema's. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 
 

§ 10 Reis- en verblijfkosten 
 
1.2.075 1  Zonder voorbehoud op de hierna volgende bepalingen, zal de totale door de 

  organisator te  vergoeden bijdrage in de reis- en verblijfskosten van de  
  ploegen of renners in wedstrijden op de internationale kalender, direct door de 
  partijen worden onderhandeld. 

De verblijfskosten bestaan uit de verblijfsaccommodatie, maaltijden en drank 
(uitsluitend mineraalwater) gedurende het evenement. 

  
2 Voor bepaalde evenementen kan het UCI-bestuur de organisatoren 

verplichten startgeld te betalen 
  en het minimum bedrag voor de vergoeding vast te stellen. 
  Het startgeld wordt geacht de reiskosten te dekken. 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03; 01.01.05; 01.01.06; 01.10.09)  
 

1.2.076 De verschuldigde vergoeding wordt niet later betaald dan het eind van het evenement. 
 
In rittenwedstrijden van 4 dagen of meer, zal het overeengekomen bedrag voor een 
ploeg op een afgesproken datum worden betaald via de bank door de organisator aan 
de ploeg. 
 
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEGWEDSTRIJDEN 
Voor UCI WorldTour elite mannen wedstrijden, De UCIProseries en klasse 1 
wedstrijden alsmede UCI Worldtour Eliet Vrouwen en klasse 1 wedstrijden moet de 
vergoeding worden betaald binnen 30 dagen vanaf de dag dat een overeenkomstige 
factuur door een ploeg is uitgegeven; de afgifte is alleen rechtsgeldig wanneer het 
wordt afgegeven vanaf de dag na het einde van het evenement. 
 
In het geval van een ongerechtvaardigde vertraging in de betaling van de deelname 
toelage, heeft de ploeg volledig recht op vertragingsrente van 15% per jaar, zonder 
de vereiste van voorafgaande kennisgeving. Bovendien, tenzij er tussentijds een 
verwijzing naar de UCI arbitrale raad is moeten de volgende bedragen worden betaald 
als boete vóór de uitvoering van elke straf op voorwaarde dat de ploeg dit ten minste 
10 dagen voor de ingebrekestelling aan de organisator kenbaar maakt: 
- 50% van de overeengekomen vergoeding in het geval van een vertraging van 

meer dan 30 dagen; 
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- 50% van de overeengekomen vergoeding in het geval van een vertraging van 
meer dan 60 dagen. 

 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.10.13; 01.01.15; 01.01.16; 01.01.17; 23.10.19) 
 

N 
1.2.076.01 Voor zover overeenkomsten tot stand komen door tussenkomst van een bemiddelaar  

moet worden voldaan aan het gestelde dienaangaande in de artikelen 1.2.054.02 en 
1.2.054.04 
 
(gewijzigd per 01.07.02) 
 
 
 
 

Deel 3 : VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN 
(nummering artikelen gewijzigd per 01.01.05) 
 
 

§ 1 Leiding van de organisatie en van de wedstrijd 
 

1.2.077 De algemene materiële leiding van de wedstrijd ligt bij de organisator of zijn 
vervanger. De organisatorische problemen van puur materiële aard worden opgelost 
door de leiding van de organisatie, met inachtname van de reglementen die hierop 
van toepassing zijn en na raadpleging van het college van Commissarissen. 
 

1.2.078 De voorzitter van het college van commissarissen, in samenwerking met de 
commissarissen, verzorgt de sportieve leiding en controle van de wedstrijd(en). 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
 

§ 2 Houding van de deelnemers aan wielerwedstrijden 
 

1.2.079 Iedere licentiehouder moet te allen tijde een correcte uitrusting dragen en zich 
fatsoenlijk gedragen in alle omstandigheden, ook buiten de wedstrijden. 
Hij moet zich onthouden van gewelddadigheden, beledigingen en ander onwaardig 
gedrag en van het in gevaar brengen van anderen. 
Hij mag, in woorden, gebaren, geschriften of op een andere manier, geen schade 
berokkenen aan de reputatie of de eer van de andere renners, de officials, de 
sponsors, de federaties, de UCI of de wielersport in het algemeen. Kritiek uiten moet 
op een redelijke, gemotiveerde en gematigde manier gebeuren. 
 

1.2.080 Elke licentiehouder zal, onder alle omstandigheden, deelnemen aan 
wielerwedstrijden op een sportieve en loyale manier. Hij zal loyaal zijn bijdrage 
leveren om de wedstrijd een sportief succes te maken. 

 
1.2.081 De renners moeten op een sportieve manier hun kansen verdedigen. 

Iedere afspraak of houding die de bedoeling heeft de competitie te vervalsen of te 
schaden, is verboden. 
 

1.2.082 De renners moeten uiterst voorzichtig zijn. Zij worden verantwoordelijk gesteld voor 
de ongevallen die zij veroorzaken. 
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Zij moeten rekening houden met de wettelijke voorschriften van het land waar de 
wedstrijd plaatsvindt voor wat betreft hun gedrag in de wedstrijd. 
 

1.2.083 In de competitie, is het bij zich hebben of het gebruik van glazen voorwerpen 
verboden. 
 

N  Deelname aan wedstrijden 
1.2.083.01 Het is houders van een licentie, zoals omschreven in artikel 1.1.010, niet toegestaan 

deel te nemen aan -of uit te komen in- een wedstrijd of wielersportprestatie, waarbij 
op enigerlei wijze wordt gehandeld in strijd met de reglementaire bepalingen, 
besluiten of instructies van de KNWU of haar organen. Een deelnemer is bevoegd 
inzage te verlangen in de wedstrijdlicentie van de organisator. 
Houders van een KNWU-licentie die ook houder zijn van een licentie van een andere 
bond of federatie welke recht geeft op deelname aan een KNWU-wedstrijd, mogen in 
KNWU wedstrijden uitsluitend deelnemen op basis van –en in de categorie die 
vermeld staat op- de KNWU-licentie (uitzonderingen: zie artikel 1.2.014.08). Houders 
van een KNWU-licentie die inschrijven of deelnemen op basis van een andere dan de 
KNWU-licentie ontvangen een boete van  minimaal € 100,-- tot maximaal € 200,--. 
 
Houders van een licentie van een bij de Wieler Federatie Nederland (WFN) 
aangesloten bond hebben hetzelfde onderscheid in amateurcategorieën als de 
KNWU licentie.  
Deze niet-KNWU licentiehouders kunnen onder dezelfde deelnamevoorwaarden voor 
KNWU wedstrijden inschrijven, met uitzondering van alle KNWU kampioenschappen. 
 
(gewijzigd  per 01.01.05; 01.01.11; 15.06.15; 10.05.17; 01.01.21) 
 

N 
1.2.083.02 Met uitzondering van de Professionals A en B en de Elite-Mannen (nationale 

aanduiding), is het voor alle houders van een wielrenlicentie nooit toegestaan om 
binnen een etmaal aan meer dan één wedstrijd deel te nemen, tenzij het 
wedstrijdonderdelen betreft welke tezamen één wedstrijd vormen (b.v. omnium) of als 
onderdeel van een meerdaagse wedstrijd. 
 
(gewijzigd per 01.01.03) 
 

N 
1.2.083.03 Met uitzondering van de eliterenners, deel uitmakend van een UCI Team is voor elke 

deelname aan wedstrijden in het buitenland toestemming nodig van de betrokken 
sporttakcommissie.  
Voor de categorieën beloften (M/V), elite en elite-vrouwen bestaat ontheffing op deze 
regel in geval van deelname aan ééndaagse wegwedstrijden in België en Duitsland. 
Eén en ander met inachtneming van de aldaar geldende regels.  
Verzoeken voor deelname aan wedstrijden in het buitenland moeten worden gericht 
aan het uniebureau d.m.v. een elektronische aanvraag. 
 
Nieuwelingen (M/V) en Junioren (M/V)  Buitenlandtoestemming:  
Deelname aan een wegwedstrijd in het buitenland is voor álle Nieuwelingen en 
Junioren licentiehouders het hele jaar toegestaan, met uitzondering van:  
 
1. de dagen dat er een regionale wedstrijd (criterium/omloop) voor de eigen 

categorie (Nieuwelingen of Junioren) staat gepland in het District van de 
vestigingsplaats van de vereniging van de renner. De vereniging staat vermeld 
op de licentie  

  (Bij wijziging van vereniging dient dit z.s.m. gewijzigd te worden op de licentie); 
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2. Op de dag van het districtskampioenschap waar de betreffende renner dient 

te rijden; 
(NB: Met ingang van 2018 geldt de Woonplaats van de renner hier als leidraad 
voor het Districtkampioenschap). 

 
Voor overige licentiehouders op de weg gelden geen restricties voor het deelnemen 
aan buitenlandse wedstrijden met uitzondering van de districtskampioenschappen. 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.13; 01.01.18; 01.01.19) 
 

N 
1.2.083.04 Met uitzondering van het gestelde in artikel N 1.2.041.02, pnt. 8a dient de deelnemer 

of zijn gerechtigde vertegenwoordiger tenminste 30 minuten voor de aanvang van de 
(eerste) wedstrijd, op de in de advertentie of het draaiboek aangegeven plaats zijn 
rugnummer(s) en eventueel mouw- en kadernummer(s), af te halen op vertoon  van 
de licentie.  
De deelnemers dienen tenminste 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd op 
de startplaats aanwezig te zijn in correcte, schone kleding (tricot, koersbroek, valhelm, 
sokken en raceschoenen) en het/de rugnummer(s) en ev. mouwnummers zichtbaar 
op de juiste wijze (niet gevouwen en/of verkleind) en plaats aangebracht, zodanig dat 
het voor de jury bij het passeren van de finish duidelijk zichtbaar is. Daar waar 
reglementair aangegeven dienen aan de fiets de bij de rugnummeruitreiking 
eveneens verstrekte kadernummers op de juiste wijze (niet vervormd of beschadigd) 
en plaats te zijn aangebracht. 
Iedere licentiehouder verplicht zich eveneens om de verkregen chip op de juiste wijze 
te bevestigen. 
 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N 
1.2.083.05 Het is de deelnemers en/of de licentiehouders die behoren tot de begeleiding van een 

ploeg of deelnemer vóór, tijdens of na de wedstrijd ten strengste verboden: 
a.  zich incorrect te gedragen en/of onwelvoeglijke taal te gebruiken tegenover 

officials, organisatoren en hun medewerkers, andere deelnemers en publiek 
dan wel onjuiste informatie te verstrekken aan organisator en/of jury; 

b.  te hinderen, te snijden, aan de kleding of fiets te trekken of duwen of zich op 
een andere manier onsportief of onfatsoenlijk te gedragen tegenover andere 
deelnemers, officials, organisatoren en hun medewerkers en publiek.  

 
N 
1.2.083.06 De deelnemers en/of de licentiehouders die behoren tot de begeleiding van een ploeg 

of deelnemer zijn verplicht om, zowel bij de start als tijdens en na de wedstrijd, alle 
instructies van de jury, rechtstreeks dan wel via de microfonist of 
communicatieapparatuur bekend gemaakt, stipt op te volgen. 
 

N 
1.2.083.07 Deelnemers met ondeugdelijk materiaal en/of onbehoorlijke of incorrecte kleding 

kunnen door de jury van deelname worden uitgesloten. 
 

N 
1.2.083.08 Het is de deelnemers verboden zich op het parkoers te begeven terwijl daarop een 

andere wedstrijd of activiteit aan de gang is of verwacht wordt. 
 

N 
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1.2.083.09 Met uitzondering van de beroepsrenners, is het de houders van een wielrenlicentie 
niet toegestaan in verband met de deelname financiële vergoedingen, anders dan de 
reis- en verblijfkosten, te vragen of aan te nemen. 

 
N 
1.2.083.10 Individuele houders met een geldige buitenlandse rennerslicentie, welke is afgegeven 

door een bij de UCI aangesloten federatie, welke niet lid zijn van een Nederlandse 
wielerclub, mogen starten in wedstrijden in Nederland, indien de consul en de 
organisator daartoe hun toestemming verlenen. Ongeacht de mogelijkheid / 
verplichting tot inschrijven, dient altijd te worden voldaan aan de hiervoor geldende 
regels zoals het betalen van het bepaalde inschrijfgelden volgens het tarief zoals 
bepaald door de organisator of is vermeld in de jaarlijkse besluiten van het 
hoofdbestuur. 
 
(gewijzigd per 01.01.09; 01.01.11; 01.01.18) 
 

N 
1.2.083.11 Deelnemers aan wedstrijden zijn aansprakelijk voor de gedragingen van hun al dan 

niet gelicentieerde begeleiders, helpers, mecaniciens, gangmakers, e.d. Van alle aan 
de niet gelicentieerde begeleiders toe te rekenen misdragingen zal de straf 
rechtstreeks aan de betrokken deelnemer worden opgelegd. 
 

N 
1.2.083.12 Deelnemers mogen zich slechts laten vertegenwoordigen door een wielrentrainer, 

jeugd(bege)leider (indien het jeugdcategorieën betreft) of een ploegleider, indien 
deze in het bezit is van een geldige KNWU-licentie voor de respectievelijke functie. 
 

N 
1.2.083.13 Indien tijdens of onmiddellijk voor of na het programma een geschil tussen de 

organisator en een deelnemer ontstaat, kunnen de wedstrijdcommissarissen eigener 
beweging of op verzoek van een van de partijen, na partijen te hebben gehoord, een 
voorlopige regeling treffen of maatregelen nemen tot zekerheidstelling van de rechten 
van partijen. 
 

N 
1.2.083.14 Elke deelnemer die in de uitslag van een wedstrijd of etappe als eerste, tweede of 

derde eindigt of leider is of wordt van een klassement, is verplicht zich na die 
wedstrijd/etappe te laten huldigen indien de organisator dat wenst en voor zover deze 
huldiging plaatsvindt binnen 30 minuten na aankomst van de winnaar en/of, in geval 
het leiders van een klassement betreft, binnen 15 minuten voor de start van de 
volgende wedstrijd/etappe. 
 

N 
1.2.083.15 [Vervallen per 01.01.11. Inhoud artikel vervat in de artikelen 2.2.024, 3.2.005, 4.1.038, 

5.1.059 en 6.1.023] 
 
 

§ 3 Ploegleider 
 

1.2.084 Tijdens de wedstrijden zal iedere ploeg, behalve regionale- en clubploegen, geleid 
worden door een team manager, die voor dat doel is aangewezen. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
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1.2.085 De ploegleider zorgt ervoor dat zijn ploeg op het goede moment op de gevraagde 
plaatsen aanwezig is (handtekeningcontrole voor de start, start, anti-dopingcontrole, 
enz...). 
Hij moet gevolg geven aan de oproepen van de voorzitter van het college van 
commissarissen of van de leiding van de wedstrijd. 
 

1.2.086 De ploegleider moet de renners vertegenwoordigen voor het college van 
commissarissen. 
 
 

§ 4 Ploegleidersvergadering 
  

1.2.087 Niet meer dan 24 uur en niet minder dan 2 uur voor het begin van de wedstrijd(en), 
moet de organisator een vergadering samenroepen, in een geschikt lokaal, met de 
vertegenwoordigers van de organisatie, de ploegleiders, de commissarissen en, als 
er zijn, de chauffeurs van de neutrale wagens en de ordediensten. Op deze 
vergadering worden de taken gecoördineerd en worden, op ieders terrein, de 
bijzonderheden van de wedstrijd en de veiligheidsmaatregelen toegelicht. 
  
Voor Wereldbeker veldrit evenementen moet de vergadering de dag voorafgaand aan 
de wedstrijd(en) plaatsvinden.  
Bij Mountain Bike Wereldkampioenschappen, Wereldbekers, Continentale 
kampioenschappen, buitencategorie en klasse 1 etappewedstrijden moet deze 
vergadering gehouden worden de dag voorafgaand aan de start van de wedstrijd(en). 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 01.01.06; 01.01.08; 01.01.09; 01.10.13; 01.01.15; 
01.01.16; 01.01.18) 
 

N 
1.2.087.01 In de nationale klasse wedstrijden vindt de ploegleidersvergadering uiterlijk 2 uur voor 

aanvang van de wedstrijd plaats. 
 

1.2.088 Tijdens deze vergadering zullen de commissarissen de reglementaire bepalingen die 
van toepassing zijn  benadrukken, in het bijzonder met betrekking tot de kenmerken 
van de wedstrijd. De organisator dient de specifieke wettelijke bepalingen, die van 
toepassing kunnen zijn, bekend te maken, bijvoorbeeld met betrekking tot doping. 
 
De vergadering zal verlopen volgens het schema dat de UCI daartoe heeft opgesteld.

 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05) 
 
 

§ 5 Controle van de inschrijvingen 
 

1.2.089 De organisator geeft de lijst met ingeschreven renners, die bevestigd werden als 
vaste renner of als reserve, tijdig aan het college van commissarissen 
(inschrijvingslijst). 
 
(gewijzigd per 01.01.02) 
 

1.2.090 Voorafgaand aan de ploegleidersvergadering, zoals omschreven in artikel 1.2.087, 
bevestigt de ploegleider of zijn vertegenwoordiger de identiteit van de deelnemende 
renners aan het College van Commissarissen d.m.v. ondertekening van het 
inschrijfformulier (art. 1.2.050)  en door duidelijk de startende renners te vermelden. 
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Het College van Commissarissen controleert de licenties van deze renners en 
overtuigt zich ervan dat zij ook voorkomen op de inschrijvingslijst. 
   
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de verordeningen van de UCI die 
anders bepalen, kunnen renners waarvan de deelname is bevestigd niet meer worden 
vervangen, 
 
Het College van Commissarissen controleert tevens de machtiging tot deelname, 
verstrekt door de Nationale federatie, welke vereist is op grond van artikel 1.2.052. 
   
De hierboven genoemde procedures moeten zodanig georganiseerd worden dat deze 
ten laatste 15 minuten voor aanvang van de ploegleidersvergadering zijn afgerond. 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.04; 01.01.05: 01.05.16; 01.05.17; 01.01.18) 
 

1.2.091 Nadat de licentie van de renner is gecontroleerd, krijgt hij zijn identificatie nummer(s). 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.2.092 Een renner van wie de juistheid van zijn licentie niet kan worden gecontroleerd en van 
wie de status als niet geschorste licentiehouder niet op andere wijze kan worden 
vastgesteld kan niet starten en kan niet voorkomen in de uitslag van het evenement.  
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.2.093 De controle van de licenties moet plaatsvinden in een ruimte die groot genoeg is en 
ontoegankelijk voor het  publiek. 
 
 

§ 6 Start van de wedstrijd 
 

1.2.094 Bij wegwedstrijden en veldrit evenementen moeten de renners, voorafgaand aan de 
start, onder toezicht van een commissaris, de presentielijst tekenen.  
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05) 
 

1.2.095 De start wordt gegeven bij middel van een pistool, een fluitje, een bel, een vlag of een 
elektronisch apparaat. 
 

1.2.096 De start wordt gegeven door of onder toezicht van een commissaris (de starter) die 
de enige is die oordeelt over de geldigheid van het vertrek. 
 

1.2.097 Een valse start wordt weergegeven door een dubbel signaal met het pistool, fluitje of 
bel. 
 

1.2.098 De Commissarissen kijken na of de renners die zich aanmelden in de startzone, 
reglementair zijn uitgerust (fiets, kleding, identificatienummers, enz.). 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
 

§ 7 Finish 
 
Finishlijn 
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1.2.099 De finishlijn bestaat uit een lijn van 4 cm breed, geschilderd in het zwart, op een witte 
baan die een breedte heeft van 72 cm, d.w.z. 34 cm aan iedere kant van de zwarte 
lijn. Bij Mountain Bike moet de witte baan 20 cm zijn, d.w.z. 8 cm aan iedere zijde van 
de zwarte lijn. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05) 
 

1.2.100 De finish vindt plaats op het moment dat de band van het voorwiel het verticale vlak 
raakt aan het begin van de finishlijn. Daartoe is de finishfoto bepalend.  
Tenzij anders bepaald, kan de finish ook worden waargenomen door gebruik van 
andere geschikte technische middelen voor zover die door het college van 
commissarissen worden aanvaard.  
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05) 
 

1.2.101 Bij weg-, mountain bike-, BMX- en veldrit evenementen moet een spandoek met het 
opschrift “FINISH” opgehangen worden boven de finishlijn over de breedte van de 
weg of het parcours. In geval dit spandoek zou verdwijnen of beschadigd worden, 
wordt de aankomstlijn aangeduid met een vlag met witte en zwarte ruiten (dambord).  
 
Een vlag wordt ook gebruikt bij iedere tussentijdse aankomst of doortocht voor een 
klassement alsook, tijdens wegwedstrijden, op de top van een berg. Ingeval deze vlag 
ontbreekt of in ongerede is geraakt, dan dient een valg met zwart en witte ruiten te 
worden gebruikt. 
 
Voor wegwedstrijden kunnen in plaats van een vlag ook twee panelen aan ieder zijde 
van de weg geplaatst worden om een tussensprint of bergpassage aan te geven. De 
panelen moeten voldoende hoog zijn om te garanderen dat ze goed zichtbaar zijn 
voor renners en volgers. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.07.11; 01.01.15) 
 

1.2.102 (N) Fotofinish met elektronische tijdstrook is bij de volgende wedstrijden verplicht: 
- Wegwedstrijden 
- Baanwedstrijden 
- Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en wereldbeker mountainbike 

wedstrijden 
- BMX wedstrijden 
  
Bij Wereldbekerwedstrijden veldrijden is alleen een fotofinish verplicht.  
  
(gewijzigd per 01.09.04; 01.01.05; 01.01.06) 
 

N  Indeling videofinish en/of radioapparatuur 
1.2.102.01 In het wegseizoen worden wedstrijden aangewezen voor het verplichte gebruik van 

de KNWU-videofinish apparatuur en/of radio apparatuur. Indien tijdig aangegeven 
(direct na het vaststellen van de nationale kalender) kan een organisator zelf 
zorgdragen voor fotofinish- of videofinish apparatuur onder voorwaarde dat deze 
kwalitatief minimaal gelijk is aan de KNWU-videofinish apparatuur. Dit geldt niet voor 
de radio-apparatuur. 
Voor het gebruik van de apparatuur dient de betrokken organisatie, naast betaling 
van het wedstrijdgeld de jaarlijks vastgestelde bijdrage voor videofinish apparatuur of 
radiocommunicatie apparatuur, aan de KNWU te voldoen, gelijktijdig met de aanvraag 
van de wedstrijdlicentie. 
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(gewijzigd per 01.01.11) 
 
Chipmeting 

 
N  Algemeen 
1.2.102.02 In alle categorie 1 & 2 wedstrijden zal, naast de visuele en/of videofinish registratie 

een registratie van de uitslag(en) middels chip/transponder plaatsvinden. De 
chip/transponder registratie geldt als een belangrijk hulpmiddel bij de opmaak van de 
complete uitslag en kan in sommige gevallen doorslaggevend  zijn. Zulks ter 
beoordeling van de aankomstrechter met inachtneming van hetgeen bepaald in de 
hierna volgende artikelen. 
 
Iedere houder van een renner/ster licentie is verplicht een persoonlijke chip / 
transponder (ter verwerking van uitslagen) aan te schaffen respectievelijk te leasen 
via de KNWU op de wijze en tegen het tarief zoals in de officiële mededelingen van 
het hoofdbestuur is gepubliceerd. Enige uitzondering hierop is de licentiehouder die 
uitsluitend deelneemt aan de discipline BMX waarvoor een aparte regelgeving in Titel 
6 wordt weergegeven. 
 
Voor buitenlandse deelnemers/ploegen zullen op uitleenbasis of huurbasis in ieder 
district / afdeling een vooraf bepaald aantal chips/transponders aanwezig zijn. Bij een 
huur of uitlening wordt een borg geheven ter hoogte van de waarde der 
chip/transponder. Desgewenst kan ook de licentie of ander geldig legitimatiebewijs 
als borg te worden afgegeven. 
 
(ingevoerd per 01.01.11; 01.01.14; 01.01.15) 
 

N                   Chipmeting in wedstrijden 
1.2.102.03    Met uitzondering van de discipline BMX is het voor organisatoren van alle categorie I 

wedstrijden (internationale kalender) verplicht om  gebruik te maken van de 
chipverwerking middels een extern bedrijf welke aan alle UCI/KNWU eisen dient te 
voldoen en waar door de KNWU een afspraak mee is gemaakt. Dit/deze extern(e) 
bedrijf/bedrijven zal/zullen door het hoofdbestuur  worden gepubliceerd dan wel 
rechtstreeks tijdig aan betrokkenen kenbaar worden gemaakt. De afhandeling zoals 
het verkrijgen en plaatsen van de chips/transponders, betaling en opmaak van de 
uitslag (conform de richtlijnen en reglementen van de UCI/KNWU) dient door de 
organisator rechtstreeks met deze firma te worden afgehandeld. Dergelijke 
richtlijnen(welke in overleg met de KNWU zijn opgesteld)  zullen door deze firma in 
hun voorwaarden aan de organisator schriftelijk worden medegedeeld. 
 
Met uitzondering van de discipline BMX is het bij alle categorie 2 wedstrijden  verplicht 
de via de KNWU verkregen verplichte persoonlijke chip/transponder te plaatsen op 
het rijwiel.  
Met uitzondering van hetgeen gesteld in artikel 5.1.001.03 (veldrijden) dient de 
chip/transponder op de voorvork en zo dicht mogelijk bij de as van het voorwiel te 
worden geplaatst. Deze plaatsing is de eigen verantwoording van de desbetreffende 
licentiehouder. 
 
Iedere organisator in wiens wedstrijd(en) chipverwerking zal plaatsvinden, dient zorg 
te dragen voor voldoende ruimte en plaats betreffende de te plaatsen apparatuur en 
personeel. Tevens dient te worden voorzien in voldoende stroomaansluiting om de 
verwerking middels geautomatiseerde apparatuur optimaal te kunnen laten 
plaatsvinden. 
 
(ingevoerd per 01.01.11) 
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N                    Controle uitslag chipverwerking 
1.2.102.04     De aankomstrechter is de enig verantwoordelijke in de uiteindelijke uitslag van een 

wedstrijd, al dan niet in combinatie met andere (hulp)middelen.  
Hij/zij dient de uitslagverwerking van de chipregistratie  conform het gestelde in artikel 
1.2.102.07 dan ook te controleren en fiatteren. 
 
(ingevoerd per 01.01.11) 
 

N                  Overdraagbaarheid chip/transponder 
1.2.102.05 Iedere chip/transponder is persoons gebonden en wordt als zodanig geregistreerd. 

Elke vorm van overdraging is zonder officiële registratie niet mogelijk en zal worden 
gezien als fraude (zie verder artikel N.1.2.102.08). 
 
(ingevoerd per 01.01.11) 
 

N                    Plaatsing chip/transponder 
1.2.102.06   Iedere licentiehouder is zelf volledig verantwoordelijk voor het op de juiste wijze 

plaatsen van zijn/haar goed werkende chip/transponder, t.w. op de voorvork zo dicht 
mogelijk bij de as van het voorwiel. E.e.a. met uitzondering van hetgeen is gesteld in 
artikel 5.1.001.03 (veldrijden). 
                    
Het niet (juist) plaatsen/dragen van de chip/transponder of starten met een niet (goed) 
werkende chip/transponder betekent bij controle door of namens de jury voorafgaand 
aan de wedstrijd een startverbod terwijl, door nalatigheid van de renner, bij 
constatering tijdens of na de wedstrijd een boete van € 25,- (1e overtreding) 
respectievelijk € 50,- (2e overtreding) zal worden opgelegd. Hierop is geen protest 
mogelijk. 
 
Let op ! Met uitzondering van de BMX is een boete niet van toepassing voor de jeugd. 
 
Bij jeugdwedstrijden (uitgezonderd nieuwelingen/nieuweling-meisjes) zal de 
renner/renster wel mogen starten, maar geklasseerd worden als laatste in de uitslag. 
  
Bij defect (b.v. lege batterij), verlies of diefstal is de licentiehouder zelf 
verantwoordelijk en dient op eigen kosten z.s.m. in vervanging (en registratie) te 
voorzien. 
 
(gewijzigd per 01.01.15; 01.09.15; 01.01.16; 01.05.17; 01.10.17) 
 

N  Uitslagen  middels chipverwerking 
1.2.102.07 Met uitzondering van categorie I (internationale) wedstrijden waar de 

chip/transponder extern door tussenkomst van de organisatie zal worden verstrekt  
dient ingevolge artikel N.1.2.102.02 en N.1.2.102.03 op eigen verantwoording de 
persoonlijke chip/transponder te worden geplaatst. 
Naast de chipverwerking zal voor het opmaken van de uitslag voor de eerst 
aankomenden (afhankelijk van het soort wedstrijd) eveneens een visuele 
respectievelijk videofinish uitslag worden opgemaakt. Eén en ander middels het 
volgende schema: 
- Cat. 1 wedstrijden    1e 30 aankomenden 
- Eén en meerdaagse Cat. 2 wegwedstrijden 1e 30 aankomenden 
- Overige Cat. 2 evenementen   1e 10 aankomenden 
De vervolgens daarna aankomende renners/sters zullen worden geklasseerd volgens 
de chipopname. Hiertegen bestaat geen protest. 
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Ingeval tijdens de wedstrijd van rijwiel is gewisseld waardoor registratie middels 
chip/transponder niet mogelijk blijkt, dan zal de visuele respectievelijk videofinish 
opname van toepassing zijn bij de opmaak van de uitslag. Ook hiertegen bestaat geen 
protest. 
Zo spoedig als mogelijk is dient hiervan melding te worden gemaakt bij een 
(jury)commissaris. 
 
Gelet op artikel 1.2.132 (UCI) en artikel N.1.2.132.01 is protest op de uitslag bij cat. 1 
wedstrijden (internationaal) nooit mogelijk ongeacht de wijze van opname der uitslag. 
 
(ingevoerd per 01.01.11) 
 

N  Fraude Chipgebruik 
1.2.102.08 Iedere vorm van fraude (b.v. met de chip/transponder van een andere licentiehouder 

rijden) zal, voor iedere partij die betrokken is  in/bij deze fraude (eigenaar, gebruiker 
en/of ieder ander), betekenen dat artikel N.12.11.006 ten uitvoer zal worden gebracht. 
Dit betekent ingevolge het gestelde in Titel 12 N, na hoor en wederhoor door de 
disciplinaire commissie, concreet een schorsing van minimaal één maand tot 
maximaal één jaar in combinatie met een geldboete van € 200,- tot € 10.000,- 
 
(ingevoerd per 01.01.11) 
 

1.2.103 De film, de strook met de elektronische tijdsopname, en ieder ander medium waarop 
de finish is vastgelegd, vormen bewijsdocumenten. Bij geschillen over de volgorde 
van aankomst mogen ze geraadpleegd worden door de betrokken partijen. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
Tijdwaarneming 

1.2.104 Voor elke wedstrijd wijst de nationale federatie van de organisator, het nodige aantal 
commissarissen-tijdwaarnemer aan die van haar een licentie verkregen hebben. De 
commissarissen-tijdwaarnemers mogen bijgestaan worden in handelingen die niet 
echt tijdsopnamen zijn, door anderen, die ook in het bezit zijn van een licentie van de 
nationale federatie van de organisator. 
  
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.2.105 De commissarissen-tijdwaarnemers leggen de tijden vast op een formulier, en geven 
dat, ondertekend, aan de aankomstrechter. 
 

1.2.106 Het opnemen van de tijd gebeurt door een elektronische chronometer. 
Voor baanwedstrijden en down-hill bij Mountainbike worden de tijden opgenomen tot 
op 1/1.000e van de seconde. 
Voor andere wedstrijden worden de tijden bepaald tot op de seconde of minder. De 
resultaten worden meegedeeld tot op de seconde. 
Een handmatige tijdsopname zal gebeuren telkens dit nodig is of nuttig wordt geacht. 
 

1.2.107 In geval van aankomst in groep, krijgen alle renners van deze groep dezelfde tijd 
toegekend. Wanneer er een verschil van een seconde of meer wordt vastgesteld 
tussen het achterste gedeelte van het achterwiel van de laatste renner van een groep 
en het voorste gedeelte van het voorwiel van de eerste renner van de volgende groep, 
zullen de tijdwaarnemers een nieuwe tijd vaststellen welke genomen wordt bij de 
eerste renner van de groep. 
Elk verschil van een seconde of meer (achterwiel – voorwiel) tussenrenners geeft 
aanleiding tot een nieuwe tijd. 
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(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.09) 
 
Uitslag 

1.2.108 Behalve indien anders bepaald, moet iedere renner, om geklasseerd te worden, de 
wedstrijd beëindigen op eigen kracht - zonder hulp van wie dan ook. 
 

1.2.109 De renner mag te voet over de aankomstlijn komen, op voorwaarde dat hij zijn fiets 
bij zich heeft. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.2.110 De volgorde van aankomst, de behaalde punten en het aantal afgelegde ronden 
worden genoteerd door de commissaris-aankomstrechter. In voorkomend geval wordt 
de uitslag opgemaakt met gebruik van de beschikbare technische hulpmiddelen. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05) 
 

1.2.111 Ongeacht wijzigingen op grond van toepassing van reglementen door bevoegde 
instanties, kan de nationale federatie van de organisator het klassement van een 
wedstrijd corrigeren binnen 30 dagen na afloop van de wedstrijd op grond van 
materiële vergissingen bij de vaststelling van de volgorde van doorkomst van de 
renners. 
 
De nationale federatie van de organisator meldt elke correctie aan de organisator en 
aan de betrokken renners, zonodig via hun ploeg of trade team. Voor wedstrijden op 
de internationale kalender meldt zij deze ook aan de UCI. De nationale bond van de 
organisator ziet ook toe op de regeling van alle gevolgen van de correctie van het 
klassement. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
 

§ 8 Huldigingsceremonie 
 

1.2.112 Iedere betrokken renner is verplicht deel te nemen aan de huldigingsplechtigheden 
die verband houden met de plaatsen, klassementen en prestaties: overhandigen van 
de trui, overhandigen van bloemen, medailles, ereronde, persconferentie, en 
dergelijke. 
 

1.2.113 Tenzij anders aangegeven, moeten de renners zich in wedstrijdkleding presenteren 
bij de huldigingsceremonie. 
Voor wegwedstrijden mogen renners, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, niet 
later dan 10 minuten na hun aankomst verschijnen op officiële huldigingen.  
Wanneer twee wedstrijden op de internationale kalender worden georganiseerd op 
dezelfde dag en op dezelfde locatie, mag de organisator de officiële ceremonie 
tegelijk te houden voor beide wedstrijden. De ceremonie voor de eerste wedstrijd zal 
echter worden gehouden niet meer dan twee uur na de finish. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.16; 01.01.17) 
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Deel 4:   CONTROLE VAN DE WEDSTRIJDEN 
 
 

§ 1 Algemene bepaling 
 

1.2.114 De controle van de wedstrijden van de nationale kalender wordt gedaan door de 
nationale federatie van de organisator. 
De controle van de wedstrijden van de internationale kalender wordt geregeld door 
dit deel. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
 

§ 2 College van Commissarissen 
 
Taken en samenstelling 

1.2.115 Het verloop van wielerwedstrijden wordt gecontroleerd door een college van 
commissarissen. 
De organisator moet erop toezien dat de commissarissen onder de best mogelijke 
voorwaarden kunnen werken. 
 

1.2.116 Het college van commissarissen wordt samengesteld zoals bepaald in artikel 1.1.070. 
Het minimum aantal commissarissen en de status van de aan te wijzen 
commissarissen voor elke wedstrijd worden bepaald in de tabellen als hieronder. 
Indien van toepassing, en afhankelijk van beschikbaarheid, moet het panel beide 
geslachten vertegenwoordigen en de volgende volgorde van prioriteit moet worden 
gerespecteerd door de nationale federatie bij de benoeming van commissarissen: 
internationale commissarissen, nationale elite commissarissen (voor Weg, Baan, 
MTB en BMX), nationale commissarissen.  

 
  (gewijzigd per 01.01.05; 26.01.07; 01.02.11; 01.10.11; 01.01.17; 01.01.19; 05.02.19) 
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WEGWEDSTRIJDEN 
 
 

Functie Aanstelling 
door: 

O.S. WK Cont. 
& Reg. 
Kamp. 

WT 
Etappe 

WT 
Eendaags 

Grote 
Rondes 

UCIPro 
Series 

CL 1 
 

CL 2 
 

WT 
Vrouwen 

MJ, 
MU, 
WJ 

NK 

President vd Jury UCI 1 
 

 

NF - 
 

1*** 

Commissarissen 
vd Jury 

UCI 7 6 - 2 3 
 

- 

NF - - 3* 3* - - 
 

2* 2** 2*** 2** 2*** 2*** 

Ondersteunende  
Commissarisssen 
(leden van de Jury) 

 
UCI 

 
1 

 
1 

   
1**** 

 
1 

      

Tijdwaarnemer NF 1 *** 
2 tijdwaarnemers worden aanbevolen voor etappewedstrijden 

Aankomstrechter NF 1*** 
 

Minimaal aantal 
Toegevoegde 
Commissarissen 
In auto/motor 
Afhankelijk van het 
aantal deelnemers  
en aard van de 
wedstrijd 

NF 6*** 10 5*** 9*** 3** 4** 3*** 3*** 3*** 3*** 3*** 3*** 

 
*        UCI internationale commissaris 
**     UCI internationale commissaris, Ingeval niet voorradig in het land dan kan 1 Elite Nationale commissaris van het land worden ingezet. 
***    UCI Internationaal commissaris, Elite Nationaal Commissaris of Nationaal commissaris (in deze volgorde) 
****  Bij wedstrijden bepaald door de UCI 
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VELDRIJDEN 
 
 

Functie Aanstelling 
door 

WK WK 
Masters 

Wereldbeker CC CL1 CL2 NK 

President  UCI 
 

1 - 

NF - 1** 

Aankomstrechter 
 

UCI 1 - 

NF - 1** 1 1-- 1** 

commissarissen UCI 2 - 

NF - 1* 2* 1* 1* 1** 1** 

Aanvullende  
commissarissen 

NF 4** 3** 4** 3** 2** 3** 

 
*     Internationale UCI commissarissen 
**   Internationaal UCI commissarissen of  nationale commissarissen 
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BAAN EVENEMENTEN 
 
 

Functie Aanstelling 
door 

Olympische spelen  
en WereldKamp.  
voor Jun. en Elite 

Wereldbeker WereldKamp. 
Masters 

Continentale 
Kamp. en 
Regionale 
Spelen 

C1 C2 Nationale 
Kamp. 

President  UCI 1 1 1 1 1 - - 
 

NF - - - - - 1** 1*** 
 

Secretaris  
 

UCI 1 1 - - - - - 
 

NF - - 1 * 1 * 1 ** 1*** 1*** 
 

Starter  
 

UCI 1 1 - - - - - 
 

NF - - 1 * 1 * 1 ** 1*** 1*** 
 

Scheidsrechter  UCI 1 1 - - - - - 
 

NF - - 1 * 1 * 1 ** 1 *** 1 *** 
 

Commissaris 
 

UCI 3 1 - - - - - 
 

NF - - - 1** - - - 
 

Toegevoegde 
comm. 

NF 13 *** 15*** 10 *** 10 *** 5*** 5 *** 5*** 
 

 
*   UCI internationale commissaris 
** UCI internationale commissaris. Ingeval niet in het land beschikbaar, mag een Elite nationaal commissaris worden ingezet 
*** UCI internationale commissaris, Elite nationale commissaris of een nationale commissaris (in deze volgorde) 
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MOUNTAIN BIKE EVENEMENTEN 
 

Functie Aanstelling 
door 

O.S. WK WK 
(Marathon) 

WK 
(Masters) 

CDM SHC 
HC 

S1 / S2 
 C1 / C2 

C3 Marathon 
Series, 
Enduro 

Cont 
Kam

p 

Reg 
Kam

p 

NK 

President UCI  
 

UCI 1 - 

NF - 1*** 
 

Assistent Pres.  UCI 1 - 1**** - 
 

NF - 1** 1* 1** 1* 1** 1*** 
 

Secretaris UCI 1 - 1 - 
 

NF - 1* - 1*** 1* 1*** 
 

Starter  
1 voor XC 
1 voor DHI 
2 voor XC / DHI 

UCI 1 2 1 - 
 

NF - 2*** 2* 2*** 2* 2*** 

Aankomst- 
rechter 

UCI 1 - 
 

NF - 1*** 1* 1*** 1* 1*** 
 

Toegevoegde 
Commissarissen 
Afhankelijk 
van:aard vd 
wedstr.en aantal 
deelnemers 

 2** 4-6*** 2-4*** 2*** 1*** - 4-6*** 
 

0-2*** 

 
*         UCI Internationaal commissaris. 
**       Ingeval geen internationaal commissaris voorradig, dan dient een Elite Nationaal Commissaris te worden benoemd 
***.    UCI international commissaris, Elite Nationaal commissaris of Nationaal commissaris (op deze volgorde) 
****   UCI internationaal commissaris alleen als het een dubbel evement betreft: XCO en DHI 
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TRIAL EVENEMENTEN 
 
 

Functie Aanstellin
g door 

Wereld-
kampioen 
schappen 

(CM) 

Wereld-
beker 
(CDM 

Buiten-
categorie 

(HC) 

Klasse 1 
(C1) 

Continentale 
Kampioen-
schappen 

(CC) 

Wereld 
Jeugd-
spelen 
(JMJ) 

Nationale  
Kampioen  
schappen  

(CN) 

President UCI, zijnde een 
Internationale Commissaris 

UCI 1 
 

- 

NF - 
 

1 ** 

Secretaris van het college van 
commissarissen 

UCI 1 
 

- 1 
 

- 

NF - 
 

1 * - 

Minimum sectie 
commissarissen, 
Afhankelijk van het aantal 
deelnemers en de aard van de 
wedstrijd 

UCI 4 
 

- 

NF 5 ** 

 
*     De voorzitter van het college van commissarissen is tevens secretaris tijdens de wereldjeugdspelen. 
**   Afhankelijk van het aantal deelnemers en de aard van de wedstrijd. 
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BMX EVENEMENTEN 
 
 

Functie Aanstelling 
door 

Olympische 
spelen 

Wereld 
kampioenschappen 

(CM) 

BMX SX 
Wereldbeker 

(CDM) 

Regionale spelen 
Continentale 

Kampioenschappen 
(CC) 

Internationale 
klassiekers 

HC 
Klasse 1 (C1) 

Nationale 
kampioenschappen 

(CN) 

President UCI 1 - 
 

NF - 1*** 
 

Assistent president UCI 1 - 
 

NF - 1* 1** 1*** 
 

Secretaris 
 

UCI 1 1 1 - 
 

NF - 1* 1** 1*** 
 

Commissaris UCI 2 4 1 - 
 

NF - 1** 1** 1*** 
 

Toegevoegde 
commissarissen, 
 

NF 4*** 9*** 4*** - 

 
*        UCI Internationaal commissaris. 
**       UCI Internationaal commissaris, Ingeval van niet beschikbaar in het land van organisatie, dan dient een Elite Nationaal commissaris te

  worden aangesteld. 
***     UCI Internationaal commissaris, Nationaal Elite commissaris of Nationaal commissaris (in deze volgorde) 
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INDOOR (KUNST)FIETS  EVENEMENTEN 
 
 

Functie 
 
 

Aanstelling 
door 

Fiets – 
bal 

Kunstfiets
en 

 

Fiets – bal 
 

Fiets – bal 
Klasse A 

Evenementen 

Kunstfietsen 
Klasse A 

Evenementen 

Fiets – bal 
Klasse B 

Evenemente
n 

Kunstfietsen 
Klasse B 

Evenementen 

Wereldkampioenschap
pen 

. 

Wereldbeker 

President 
 

UCI 1 - 
 

NF - 1 1 
 

Commissaris
sen 

UCI 5 6 3 (4 in de 
finale) 

 

- 
 

NF - 2* (komende uit 
twee 

verschillende 
landen) 

2* (komende uit 
twee 

verschillende 
landen, 

aangewezen 
commissarissen 

 

2** 2** 
(aangewezen 

commissarissen 

-  2 gelicentieerde 
schrijvende 

commissarissen 
 

 2 gelicentieerde 
schrijvende 

commissarissen 

 
*      Internationale UCI commissarissen 
**     Internationale UCI commissarissen of Nationale commissarsisen 
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AANGEPASTE  SPORTEN (PARACYCLING) 
 
 

Functie 
 

Aanstelling 
door 

Weg en 
Baanwedstrijden  

Paralympics 

Wereldkampioen-
schappen 

(CM) 

Wereldbeker 
(CDM) 

Klasse 1 
(C1) 

Klasse 2 
(C2) 

President zijnde een 
internationale 
commissaris  

UCI 1 1 1 1 - 
 

NF - - - - 1 * 
 

Secretaris zijnde een 
internationale 
commissaris 

UCI 1 1 1 - - 
 

NF - - - - - 
 

Commissarissen  zijnde 
internationale 
commissarissen 
 

UCI 4-6 6 1 - - 
 

Commissarissen zijnde 
nationale commissarissen 
 

NF 10 7 7 3 3 
 

 
*   UCI internationale commissaris 

 
(gewijzigd per 15.07.08; 01.02.10; 01.07.12; 15.03.16; 01.03.18; 05.02.19; 23.10.19, 11.02.20) 
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1.2.117 (N) Het college van commissarissen wordt bijgestaan door een commissaris-
tijdwaarnemer en een commissaris-secretaris en andere juryleden, in het bezit van 
een licentie en aangeduid door de nationale federatie van de organisator. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
Voorzitter van het college van Commissarissen 

1.2.118 De voorzitter van het college van commissarissen wordt aangewezen door de 
nationale federatie van de organisator of, in voorkomend geval, door de UCI. 
 
De voorzitter van het college van commissarissen of een door hem aangeduide 
commissaris oefent de functie uit van wedstrijdleider. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
Aankomstrechter 

1.2.119 Een van de leden van het college van commissarissen zal de functie van 
aankomstrechter uitoefenen. 
  
De aankomstrechter kan, op zijn verantwoordelijkheid, zich laten bijstaan door 
mensen aangewezen door de nationale federatie van de organisator, die in het bezit 
zijn van een door deze federatie verstrekte licentie. 
 
De aankomstrechter is de enige bepalende commissaris van de finish. Hij zal op een 
speciaal formulier dat hij zal ondertekenen en inleveren aan de voorzitter van het 
college van commissarissen, de finishvolgorde noteren, alsmede het aantal 
gewonnen punten en het aantal afgelegde ronden. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.03.18) 
 

1.2.120 (N) De aankomstrechter moet kunnen beschikken over een verhoogd en overdekt 
platform ter hoogte van de aankomstlijn. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.03.18) 
 

1.2.121 Een van de leden van het college van commissarissen treedt op als 
ondersteuningscommissaris indien dit is vereist volgens artikel 1.2.116. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.03.18) 
 
Vergadering 

1.2.122 Het college van commissarissen vergadert voor het begin van elke wedstrijd. Het 
neemt ook deel aan de vergadering van de organisator met de ploegleiders/team 
managers. 
 
Verslag 

1.2.123 Het college van commissarissen stelt een uitvoerig rapport op over de wedstrijd met 
gebruik van het door de UCI voor dit doel verstrekte formulier. Dit verslag moet 
vergezeld gaan van de volgende documenten: 
-  de lijst van de ingeschreven renners 
-  de lijst van de deelnemers 
-  de uitslag(en) 
-  een kopie van de technische gids 
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De formulieren van de commissarissen-tijdwaarnemer en de verslagen van de 
commissarissen individueel moeten hierbij gevoegd worden. Het verslag moet aan de 
nationale federatie van de organisator overgemaakt worden teneinde de wedstrijd(en) 
te laten bekrachtigen. 
  
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.2.124 De internationale UCI-commissarrisen moeten vervolgens - op het daartoe voorziene 
formulier - hun evaluatie van de wedstrijd geven en dit binnen 14 dagen naar de UCI 
sturen. Zij moeten ook e-mail gebruiken –of elke andere door de UCI gespecificeerde 
methode- om, bij de eerste mogelijkheid en ten laatste binnen 2 uur, de volledige 
uitslag van de wedstrijd naar de UCI te zenden.  
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05) 
 
Onkosten 

1.2.125 De commissarissen hebben recht op een onkostenvergoeding. Met uitzondering van 
de internationale commissarissen die zijn aangewezen door de UCI om deel uit te 
maken van het College van Commissarissen, worden de bedragen en de wijze van 
betaling vastgelegd door de nationale federatie van de organisator. 

 
N  Juryvergoeding  
1.2.125.01 Bij jaarlijks besluit worden de juryvergoedingen vastgesteld. 

 
 

§ 3 Bevoegdheid van het college van commissarissen 
 

1.2.126 Het college van commissarissen verifieert of het wedstrijdreglement conform is met 
het huidige reglement. Het verbetert de richtlijnen - of laat ze verbeteren - die niet 
conform zijn en meldt dit op de vergadering van de organisator met de 
ploegleiders/team managers. 
 

1.2.127 Het college van commissarissen laat iedere onregelmatigheid die het vaststelt in de 
organisatie verbeteren. 
 

1.2.128 De commissarissen stellen de overtredingen vast en spreken de straffen uit over 
zaken waarvoor zij bevoegd zijn.  Iedere commissaris stelt individueel overtredingen 
vast en noteert ze in een door hem ondertekend verslag. De verslagen van de 
commissarissen zijn doorslaggevend voor wat betreft de vastgestelde feiten, behalve 
bij bewijs van het tegengestelde. 
De straffen worden uitgesproken door het college van commissarissen, bij 
meerderheid van stemmen. 
 

1.2.129 Ook heeft iedere commissaris individueel bevoegdheid voor wat betreft: 
1. de start weigeren aan renners die niet aan de regels voldoen of die zichtbaar 

niet in staat zijn deel te nemen aan de wedstrijd; 
2. waarschuwingen geven en berispen; 
3. onmiddellijk uit de wedstrijd(en) nemen van een renner die een zware fout 

begaat, die zichtbaar niet meer in staat is de wedstrijd(en) verder voort te 
zetten, die een niet meer goed te maken achterstand heeft opgelopen of die 
een gevaar betekent voor anderen. 

 Deze beslissingen worden gemeld in een ondertekend verslag.  
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
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1.2.130 Het college van commissarissen, of indien nodig iedere commissaris individueel, 
neemt alle beslissingen die nodig zijn voor een goed verloop van de wedstrijd. Deze 
beslissingen worden genomen conform de van toepassing zijnde reglementen, en in 
de mate van het mogelijke, na raadpleging van de leiding van de organisatie. 
 
Bij een gebeurtenis, of om het even welk gebrek aan conformiteit, dat niet binnen 
redelijke tijd kan worden gerectificeerd respectievlijk opgelost, mag de start van een 
wedstrijd worden uitgesteld  of geannuleerd. Het college van commissarissen kan  
zich,  of op eigen initiatief of volgens instructie van  de UCI,  zonodig terugtrekken. 
 
(gewijzigd per 01.02.11) 
 

1.2.131 De licentiehouders die de instructies van de commissaris niet opvolgen zullen worden 
gestraft met een schorsing van minimaal 1 dag tot 6 maanden en/of een boete van 
100 tot 10.000 SFr. Fr. 
 

1.2.132 Onder voorbehoud inzake disciplinaire zaken in art. 12.1.012, is geen beroep mogelijk 
tegen de waarneming van feiten, beoordelingen van de wedstrijdsituatie en 
toepassing van de wedstrijd(en)reglementen door het College van Commissarissen, 
of, indien van toepassing, een individuele commissaris, of tegen enig ander door hen 
genomen besluit. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

N 
1.2.132.01  Een deelnemer die een protest wenst in te dienen betreffende een wedstrijd op de 

regionale- of nationale kalender, waaraan hijzelf deelnam, moet dit protest schriftelijk 
indienen bij de wedstrijdcommissarissen.  
   
Daarbij geldt dat protesten: 
a.  betreffende onregelmatigheden: binnen 15 minuten na aankomst van de 

protesterende renner moeten worden ingediend; 
b.  betreffende de uitslag: uitsluitend bij nationale wedstrijden (!) bij de 

wedstrijdcommissarissen binnen 30 minuten na bekendmaking van de 
officieuze uitslag moeten worden ingediend. Betreffende een uitslag 
verkregen middels chipverwerking, is geen protest mogelijk. 

Bij etappewedstrijden geldt dat protesten: 
c.  betreffende onregelmatigheden tijdens een etappe: binnen 1 uur na aankomst 

van de winnaar moeten worden ingediend; 
d.  betreffende de etappe-uitslag:  vóór de start van de volgende etappe of binnen 

30 minuten na bekendmaking van de officieuze uitslag na de laatste etappe 
moeten worden ingediend; 

e.  betreffende de klassementen: binnen 30 minuten na bekendmaking van de 
stand van het klassement moeten worden ingediend. 

Het indienen van een protest door een erkend gerechtigde is geoorloofd. In dat geval 
kan het protest ook door de gerechtigde ondertekend worden. In alle andere gevallen 
dient het protest door de deelnemer ondertekend te zijn. Tegen de beslissingen en/of 
strafopleggingen van de wedstrijdcommissarissen, niet de uitslag betreffende, staat 
met uitzondering van een boete lager dan € 100,-  beroep open bij de Disciplinaire 
Commissie van de KNWU. (zie Titel X12-N van het Reglement voor de Wielersport).    
 
(gewijzigd per 01.06.08; 01.01.11) 
 

N 
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1.2.132.02 Uitgezonderd bij strafoplegging wegens zgn. dubbel contract, zal degene aan wie een 
straf wordt opgelegd, dan wel ten aanzien van wie een voorstel tot schorsing of 
intrekking van de licentie wordt gedaan, indien mogelijk, eerst door de voorzitter van 
de jury worden gehoord en/of van de beslissing van de wedstrijdcommissarissen op 
de hoogte worden gesteld. 
De verklaring van de betrokkene dient op het proces-verbaal van strafoplegging te 
worden vastgelegd. De betrokkene tekent op dit proces-verbaal voor zijn verklaring 
en/of het feit dat hij op de hoogte werd gebracht van de beslissing.  
Indien de betrokkene niet gehoord kon worden dient het proces-verbaal binnen 3 
werkdagen na het sanctiebesluit op het KNWU-bureau te zijn ontvangen. 
 
(gewijzigd per 01.06.08; 01.01.11) 
 
 
 
 

Deel 5:   UCI BEKERS, SERIES EN KLASSEMENTEN 
  

1.2.133 [Artikel vervallen per 01.01.21] 
 

1.2.134 [Artikel vervallen per 01.01.21] 
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Hoofdstuk 3 : UITRUSTING 
 
 
 

Deel 1:  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 

§ 1 Principes 
 

1.3.001 Iedere renner moet erop toezien dat zijn uitrusting (fiets met accessoires en 
gemonteerde hulpmiddelen,  valhelm, kleding, ...) door de kwaliteit, het gebruikte 
materiaal of de vormgeving geen gevaar kan inhouden voor hemzelf of voor anderen. 
 

1.3.001 Iedere licentiehouder dient er voor te zorgen dat het materiaal dat hij gebruikt tijdens 
Bis  weg, baan of veldritwedstrijden voldoet aan de specificaties volgens  de keurings 

protocollen volgens de regels welke zijn gepubliceerd op de UCI website 
 
(ingevoerd per 01.01.11) 
  

1.3.002 De UCI is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de keuze van de 
uitrusting die door de licentiehouders wordt gebruikt, noch voor eventuele fouten of 
niet-naleving ervan. De gebruikte apparatuur moet moet voldoen aan alle relevante 
ISO-kwaliteits- en veiligheidseisen voor fietsen (waarnaar in de toelichting op de UCI-
website wordt verwezen voor illustratiedoeleinden) en alle andere normen die van 
toepassing zijn in het land van het evenement. 
 
Een licentiehouder moet het materiaal gebruiken die gecertificeerd is en voldoet aan 
de kwaliteits- en veiligheidsnormen die door de fabrikant zijn verstrekt, zonder enige 
wijziging. Een licentiehouder is volledig en exclusief aansprakelijk voor elke wijziging 
aan het materiaal, met name in het geval van een incident, en kan onderworpen zijn 
aan disciplinaire sancties in overeenstemming met de UCI-voorschriften. 
  
(gewijzigd per 01.04.07; 01.10.11; 01.01.19) 
 

1.3.003 In geen geval mag het feit dat een renner in staat was deel te nemen aan de 
wedstrijden aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de UCI; controles op 
uitrusting, welke worden uitgevoerd door de commissarissen of vertegenwoordigers 
of een instelling van de UCI, zijn voor zuiver sportieve en technische doeleinden en 
beperken zich tot de nakoming van de globale uitwendige verschijningsvorm. Waar 
dit is vereist, kunnen controles op uitrusting en materiaal, voor, tijdens en na de 
wedstrijd, op verzoek van de voorzitter van het college van commissarissen, door een 
expert van de UCI worden uitgevoerd. 
 
Doelgericht  kunnen de commissarissen en de UCI een in beslag nemende controle 
uitvoeren, voor, tijdens en na de wedstrijd, ongeacht of dit materiaal is gebruikt. 
 
Als het in beslag genomen materiaal niet blijkt te voldoen aan de eisen van de UCI-
voorschriften, kan de UCI zo'n soort materiaal inhouden tot de sluiting van alle 
verwante tuchtprocedures. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.07.10; 01.10.11; 06.02.17) 
 

1.03.003 Ontduiken, weigeren of niet toestaan aan een commissaris of andere bevoegde  
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Bis  instantie om een controle op het materiaal uit te voeren zullen als volgt worden 
bestraft: 
 
Renner of ander teamlid: schorsing van één maand tot één jaar en/of een boete van 
CHF 1.000.- tot CHF 100.000.- 
 
Team: schorsing tussen één en zes maanden en/of een boete van CHF 5.000,- tot 
CHF 100.000,-. 
 
(gewijzigd per 06.02.17) 
 

N 
1.3.003.01 Camera’s 

Een camera mag op de fiets gemonteerd worden volgens de voorwaarden zoals 
gesteld in artikel 1.3.024 ter. 
De UCI en/of KNWU zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit 
de keuze van de uitrusting gebruikt door de renner. 
De officiële kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften zijn onverkort van toepassing. 
 
Bij een mondeling of schriftelijk protest  kunnen de opnamen nationaal gezien niet als 
bewijslast worden aangedragen. Zij zullen bij de behandeling van het protest geen 
enkele rol spelen. 
De verkregen opnamen  hebben in beginsel een publicitair of promotioneel doel en 
kunnen niet gebruikt worden om een uitslag te beïnvloeden of te wijzigen. 
 
De opnamen kunnen echter nationaal gezien wel worden gebruikt om een sanctie of 
straf op te leggen (zie ook Titel 12N, artikel N 12.11.001). 
Wanneer de voorzitter/wedstrijdleider of disciplinaire commissie hierom verzoekt, dan 
dienen de beelden zonder pardon en onverwijld beschikbaar te worden gesteld. 
  
Ook mogen verkregen camerabeelden door de KNWU worden gebruikt voor opleiding 
en promotionele doeleinden. Aan een verzoek hiertoe vanuit de KNWU dient altijd 
gehoor te worden gegeven. 
 
(ingevoerd per 01.07.14, gewijzigd per 01.01.15; 01.01.16; 18.04.18; 01.01.20) 
 
 

§ 2 Technische vernieuwingen 
 

1.3.004 Uitgezonderd in mountain bike wedstrijden, mogen technische vernieuwingen van 
alles dat wordt gebruikt, gedragen of meegevoerd door een renner of licentiehouder 
tijdens de wedstrijd(en) (fietsen, daarop gemonteerde uitrusting, accessoires, 
helmen, kleding, communicatieapparatuur, etc.) alleen gebruikt worden na 
goedkeuring door het Uitvoerend bureau van de UCI. De aanvragen, samen met al 
de nodige documentatie, moeten ingediend worden bij de UCI voor 30 juni van ieder 
jaar. Bij goedkeuring mag de technische vernieuwing slechts worden toegepast vanaf 
1 januari van het volgende jaar. 
 
De participatie aan de onderzoekskosten moet door de kandidaat worden betaald en 
door de UCI bepaald Het Comité van het beheer vervolgens de ingewikkeldheid van 
de voorgelegde technische vernieuwing. 
 
In opdracht van de Materiaal Commissie, bestudeert een uitvoerende dienst  van de 
UCI de toelaatbaarheid van de technische innovatie op basis van een sportief 
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standpunt en antwoorden binnen 6 maanden na de datum van voorlegging. De 
technische vernieuwing wordt vanaf de goedkeuringsdatum van kracht. 
 
De goedkeuring wordt alleen in aanmerking genomen als de technische vernieuwing 
aanvaardbaar is uit sportief oogpunt. 
Er is geen sprake van technische vernieuwing in de zin van dit artikel als de innovatie 
geheel binnen de specificaties valt van deze reglementen. 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.04; 01.01.05; 01.02.11) 
 

1.3.005 Als het college van commissarissen bij de start van een wedstrijd of etappe vaststelt 
dat een gebruikte technische vernieuwing of of een toebehoren nog niet werd 
aanvaard door de UCI, kan het een startverbod opleggen aan de renner die niet wil 
afzien van het gebruik van deze vernieuwing.  
 
Bij gebruik in de loop van de wedstrijd(en) wordt de renner uit de wedstrijd(en) 
genomen of gediskwalificeerd. De beslissing van het college van commissarissen 
kent geen beroepsmogelijkheid.  
 
Als de technische vernieuwing of toebehoren nog niet door de UCI zijn geaccepteerd 
en niet geconstateerd of bestraft wordt door het college van commissarissen, dan kan 
de disciplinaire commissie de diskwalificatie uitspreken. De disciplinaire commissie 
wordt ingeschakeld door de UCI, ofwel ambtshalve ofwel op verzoek van enig 
belanghebbende. De commissie doet pas uitspraak na advies van de 
materiaalcommissie. 
 
Buiten de wedstrijden is het de UCI die beslist of het om een technische vernieuwing 
gaat en of de procedure voorzien in artikel 1.3.004 moet worden gevolgd. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.02.12) 
 
 

§ 3 Commercialisering 
(§ ingevoerd: 15.10.18) 

 
1.3.006 Onderdelen moeten van het type zijn dat wordt verkocht voor gebruik door iedereen 

die aan het fietsen is als sport.  
  
Alle onderdelen en accessoires in de ontwikkelingsfase en nog niet beschikbaar voor 
verkoop (prototype) moeten, alvorens het mag worden gebruikt, onderworpen worden 
aan een autorisatieverzoek aan de UCI Equipment Unit. Uitzondering alleen voor 
onderdelen en accessoires die in de laatste fase van de ontwikkeling zijn en waarvoor 
de commercialisering niet later dan 12 maanden na het eerste gebruik in de 
uitvoering, kan worden verleend. De fabrikant kan een enkele verlenging van het 
prototype status verzoeken indien dit gerechtvaardigd is om relevante redenen. 
  
Bij het beoordelen van de staat van de uitrusting zal de UCI-uitrustingseenheid 
bijzondere aandacht besteden aan de veiligheid van de apparatuur die ter autorisatie 
aan haar zal worden voorgelegd. 
 
Het gebruik van een fiets, speciaal ontworpen voor het verwezenlijken van een 
bijzondere prestatie (record of iets anders) is niet toegestaan. 
 
Als de bestelling wordt geplaats, zal deze binnen 30 dagen worden bevestigd en zal 
deze  binnen een termijn van 90 dagen beschikbaar gesteld worden door de fabrikant 
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of distrubuteur. Bovendien zal de verkoopprijs van de apparatuur worden beperkt in 
de mate dat deze beschikbaar zal zijn voor het grote publiek en niet onredelijk hoger 
zal zijn dan de marktprijs voor apparatuur van een vergelijkbare onderdelen. 
 
Alle onderdelen die niet in de handel verkrijgbaar zijn en niet zijn geautoriseerd (niet 
geautoriseerd door de UCI Equipment Unit of de geautoriseerde periode is 
verstreken), mag niet worden gebruikt bij wielerevenementen volgens de UCI-
voorschriften. Elk dergelijk ongeoorloofd gebruik van onderdelen kan gesanctioneerd 
worden door diskwalificatie van de resultaten en / of een boete variërend van CHF 
5.000 tot 100.000. 
  
(gewijzigd per: 01.11.10; 01.10.11; 01.01.17; 15.10.18) 
 
 
 
 

Deel 2 :   FIETSEN 
 
Inleiding 
De fietsen moeten voldoen aan de regels, de geest en het principe van de wielersport.  
Deze geest veronderstelt dat renners tegen elkaar uitkomen op voet van gelijkheid.  
Het principe gaat uit van de voorrang van de mens op de machine. 
 
 

§ 1 Principes 
 
Definitie 

1.3.007 De fiets is een rijwiel met twee wielen van gelijke diameter; het voorwiel is om te 
sturen; het achterwiel is de aandrijving, die in werking gesteld wordt door middel van 
een pedaalsysteem met een overbrenging via een ketting. 
 
Uitzonderingen op deze regel kunnen bestaan voor bepaalde disciplines, in welk 
geval specifieke regels worden voorzien in de respectieve discipline. 
 
(gewijzigd per 01.01.19) 
 
Houding 

1.3.008 De renner moet een zittende houding aannemen op zijn fiets (basispositie). Deze 
houding vereist alleen de volgende steunpunten: de pedaal, het zadel en het stuur. 
 
(gewijzigd per 01.01.09) 
 
Besturing 

1.3.009 De fiets moet voorzien zijn van een stuur, dat de renner in alle situaties en in alle 
veiligheid in staat stelt deze te besturen en te manoeuvreren.  
 
Aandrijving 

1.3.010 De voortbeweging van de fiets wordt uitsluitend verzekerd door de benen (menselijke 
spierkracht) in een ronddraaiende beweging, met de hulp van een trapas, zonder 
electrische of andere hulp. 
 
Uitzonderingen op deze regel kunnen bestaan voor bepaalde disciplines, in welk 
geval specifieke regels worden voorzien in de respectieve discipline. 
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Bij het aangepast wielrennen, kunnen mechanische prothesen/orthopedische 
beugels voor bovenste of onderste ledematen alleen worden gebruikt door atleten die 
zijn beoordeeld volgens de UCI classificatie procedure en die een beoordeling (R) of 
een bevestigde (C) status hebben. 
 
In geen geval mag een mechanische prothese/orthopedische brace voor de onderste 
ledematen buiten het aangepast wielrennen worden gebruikt. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.10.13; 01.01.19) 
 
 

§ 2 Technische specificaties 
 
Tenzij anders vermeld zijn de hierna vermelde specificaties van toepassing op de 
fietsen gebruikt op de weg, de baan en bij veldrijden. 
 
De specifieke kenmerken van fietsen die gebruikt worden bij mountain bike, BMX, 
BMX Freestyle, trials, indoor fietsen en para-cycling voor renners met een beperking 
worden uiteengezet in het deel waarin de betreffende discipline gereglementeerd 
wordt. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 25.06.07; 01.01.17) 
 

1.3.011 Afmetingen (zie schema “Afmetingen (1)”) 
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N  
1.3.011.01 In bijzondere gevallen kan, volgens daarvoor speciaal opgestelde richtlijnen, als 

gevolg van een lichamelijke beperking, worden afgeweken van de bepalingen 
genoemd in dit hoofdstuk. Deze richtlijnen kunnen per persoon verschillen en worden 
onder een algemene noemer onderbracht t.w. “richtlijnen ten behoeve van afwijkende 
rijwiel afmetingen”. 
Om voor een dergelijke uitzondering in aanmerking te komen, dient aan alle 
voorwaarden zoals omschreven in voornoemde richtlijnen te worden voldaan.  
De uitzondering gaat pas in nadat door een speciaal door het hoofdbestuur van de 
nationale federatie (KNWU) benoemde “beoordelingscommissie lichamelijke 
beperkingen“ heeft vastgesteld, en in een verklaring vastgelegd, dat de afwijking van 
de fiets past binnen hetgeen in de richtlijnen is beschreven. 
 
(gewijzigd per 01.01.08) 
 

N  
1.3.011.02 Om in aanmerking te komen voor de afwijkende bepalingen zoals genoemd in artikel 

N1.3.011.01 dient de renner zijn vaardigheden, in combinatie met de afwijkende 
afmetingen aan het rijwiel, te hebben aangetoond ten overstaan van een door de 
nationale federatie (KNWU) aangewezen gespecialiseerde arts en een door de 
nationale federatie (KNWU) aangewezen technische specialist. Deze zullen op hun 
beurt de in artikel N.1.3.011.01 genoemde “beoordelingscommissie lichamelijke 
beperkingen” schriftelijk van een advies voorzien waarna deze commissie op zijn 
beurt zal beoordelen of een verklaring als zodanig zal worden afgegeven. 
De omschreven vaardigheden in combinatie met de afwijkende afmetingen aan het 
rijwiel hebben uitsluitend betrekking op weg- en baanwedstrijden op de nationale 
kalender.  
 
(gewijzigd per 01.01.08) 
 

1.3.012 De lengte van een fiets mag maximaal 185 cm zijn en de breedte maximum 50 cm.  
Een tandem mag niet langer dan 270 cm zijn en 50 cm breed. 
 

1.3.013 De punt van het zadel moet zich minimaal 5 cm achter de loodlijn, die passeert door 
de as van de trapas, bevinden. 
De punt van het zadel mag voor zover dit om morfologische reden nodig zou blijken 
naar voren geplaatst worden tot aan de loodlijn van de trapas. Onder morfologische 
redenen dient men te verstaan, de grootte of de lengte van de ledematen van een 
renner. 
De renner, die om deze redenen, meent een fiets te moeten gebruiken waarvan de 
afstanden in kwestie minder zijn dan aangeduid, moet het college van 
commissarissen hierover inlichten op het moment van fietscontrole. 
Slechts één vrijstelling om morfologische reden mag worden verzocht; één van beide 
of de punt van de zadel mag naar voren worden geplaatst of de opzetstuur mag naar 
voren worden geplaatst, zoals in overeenstemming met artikel 1.3.023. 
 
AFMETING: 
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1.3.014 Het vlak dat door de hoogste punten aan de voorzijde en achterzijde van het zadel 
loopt mag een horizontale hoek hebben van maximaal negen graden. 
De lengte van het zadel bedraagt minimaal  24 cm en maximaal 30 cm. Er is een 
tolerantie van 5 mm toegestaan. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.02.12; 01.12.15) 
 

1.3.015 De afstand tussen de trapas en de grond moet minstens 24 cm en maximaal 30 cm 
bedragen. 
 

1.3.016 De afstand tussen de loodlijnen, die door de trapas en de as van het voorwiel lopen 
moet minstens 54 cm bedragen en maximaal 65 cm  (*). 
  
De afstand tussen de loodlijnen, die door de trapas en de as van het achterwiel lopen 
moet minstens 35 cm bedragen en maximaal 50 cm. 
 

1.3.017 De afstand tussen de binnenste uiteinden van de voorvork zal niet meer bedragen 
dan 11,5 cm; deze van de binnenste uiteinden van de achtervork niet meer dan 14,5 
cm. 
 
(gewijzigd per 01.01.16) 
 

1.3.018 De diameter van de wielen mag maximaal 70 cm en minimaal 55 cm zijn, inclusief  
band/tube. Voor veldrit fietsen mag de band (gemeten op het breedste punt) een 
breedte van 33 mm niet overschrij¬den en deze mag geen pinnen of spikes hebben. 
  
In de wedstrijd(en) waarbij met een peloton wordt gestart in de disciplines 
wegwielrennen en veldrijden, mogen alleen wielen gebruikt worden die vooraf zijn 
goedgekeurd door de UCI. 
Wielen moeten minimaal 12 spaken hebben; spaken kunnen rond afgeplat of ovaal 
zijn voor zover geen dimensie van hun doorsnede meer bedraagt dan 10 mm.  
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Om te worden erkend moeten wielen een verticale val test hebben ondergaan die 
bestaat uit: 
 
Test methode: Vertical Val Test  
Verticale valproef (neutralisatie van het terugkaatsen van het aambeeld) 
 
Energie niveau: 
40 Joules. 
 
Effect slag meting: 
Plat stalen aambeeld, het botsingsvlak is bedekt met een siliconen rubber pad van 
20mm dikte (hardheid Shore A = 50 +/-5, compressie set van 40% acc. Aan ASTM 
D395 Methode B). De rubberen pad is nodig om beschadiging te voorkomen. 
 
Massa effect: 
Een marge van 6 – 10 KG 
De energie moet altijd op 40 Joules blijven met een +/- tolerantie van 5%. 
 
Raakpunt: 
- Een tolerantie van 90° vanuit het ventiel, aangepast aan het effectpunt tussen 

de spaken als gevolg van het aambeeld. 
 
Om te worden gecertificeerd als hiervoor, mogen de legering en/of carbon wielen: 
• Geen zichtbare scheuren of delaminatie (loskatende delen) vertonen 
• Geen verandering in het laterale (zij aanzicht) profiel of laterale (zijdelingse) 

slijtage van meer dan 1,0 mm 
• Geen wijziging in het radiale profiel of radiale slijtage van meer dan 1,0 mm 
 
Wielen die aan de definitie van traditionele wielen voldoen, hoeven niet te worden 
gecertificeerd. 
 
Definitie van traditionele wielen: 
a) Criteria: 
Velghoogte: minder dan 25 mm 
Rem materiaal: Legering 
Spaken: minimaal 20 stalen spaken die afneembaar zijn 
Algemeen: Alle componenten moeten identificeerbaar en in de handel verkrijgbaar 
zijn 
 
Bij baanwedstrijden, inclusief wedstrijden met gangmaking, is het gebruik van een 
dicht voorwiel alleen toegestaan in de specialiteiten tegen de klok. 
 
Niettegenstaande dit artikel valt de keuze en het gebruik van wielen onder de artikelen 
1.3.001 tot 1.3.003. 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.03; 01.09.03; 01.01.05; 01.07.10; 01.10.13: 01.01.16: 
25.06.19) 
 
b) Gewicht 

1.3.019  Het gewicht van het rijwiel mag niet lager zijn dan 6.8 kilogram. 
 
c) Vorm, Opbouw 

1.3.020 Voor weg, baan en veldritwedstrijden moet het frame van de fiets een traditioneel 
patroon hebben, d.w.z. gebouwd rond een hoofddriehoek. Het moet zijn 
geconstrueerd uit rechte of taps toelopende buisvormige elementen (die rond, ovaal, 
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afgeplat, traanvormig of anders in dwarsdoorsnede kunnen zijn) zodanig dat de vorm 
van elk element behalve de kettingsteunen en de zitsteunen een rechte lijn omsluit. 
De elementen van het frame moeten zo worden gelegd dat de verbindingspunten het 
volgende patroon moeten volgen: de bovenste buis (1) verbindt de bovenkant van de 
balhoofdbuis (2) met de bovenkant van de zitbuis (4); de zitbuis (waaruit de zadelpen 
steekt) moet worden verbonden met de trapasbehuizing; de onderbuis (3) verbindt de 
trapasbehuizing met de bodem van de balhoofdbuis. De achterste driehoeken worden 
gevormd door de kettingsteunen (6), de zitsteunen (5) en de zitbuis (4) met de 
zitsteunen verankerd aan de zitbuis op punten die vallen binnen de limieten die zijn 
vastgesteld voor de helling van de bovenkant buis. De zadelpen moet voldoen aan 
de beperkingen die van toepassing zijn op de zitbuis en kunnen ergens op de zitbuis 
en / of bovenbuis aan het frame bevestigd zijn. (Zie afbeeldingen «Vorm 2») 
 
De maximale hoogte van de elementen is 8 cm en de minimale dikte 1 cm. De 
minimale dikte van de elementen van de voorvork is 1 cm; deze mag recht of gebogen 
zijn (7). 
 
De bovenbuis mag hellen, op voorwaarde dat dit element past binnen een horizontaal 
sjabloon dat wordt gedefinieerd door een maximale hoogte van 16 cm en . 
 
De effectieve breedte van de bovenbuis mag de 16 cm van het dichtsbijzijnde punt  
tussen de middelste verbinding van de bovenbuis en staande buis respectievelijk 
voorzijde van de las der voorbuis niet overschrijden. 
 
Extra framecomponenten kunnen worden toegevoegd tussen de balhoofdbuis en het 
stuur. Deze moeten binnen de afmeting van de balhoofdbuis vallen.  
 
Gelijkbenige driehoeken met twee zijden van 8 cm zijn toegestaan bij de gewrichten 
tussen frame-elementen behalve bij de verbindingen tussen de kettingsteunen en 
zitsteunen waar driehoeken niet zijn toegestaan (zie afbeelding «Vorm 3»). 
 
(gewijzigd per 07.06.00; 01.01.05; 01.02.12; 01.01.16; 01.01.21) 
 
 
Position of boxes and laid out  
 
Vorm (1)  
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Positie van de zadelpen 
 
Vorm (2)  

    

   

horizontale hoek van de buis 

rechte of uitgerekte buis-
vormige elementen 

de lijn van elk element zal 
altijd recht zijn 
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  Position of compensation triangles      
   

Vorm (3)  
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1.3.021 [Artikel vervallen per 01.01.21] 

 
d) Structuur 

1.3.022 In de wedstrijd(en), anders dan die genoemd in artikel 1.3.023, is alleen het klassieke 
type stuur toegestaan (zie diagram «structure 1»). Het steunpunt van de handen dient 
zich in het volgende gebied te bevinden; aan de bovenkant de horizontale lijn vanaf 
het zadel (B); aan de onderkant de horizontale lijn van de bovenkant van de wielen 
(die van gelijke grootte zijn)(C); aan de achterzijde de as van de stuurkolom (D); aan 
de voorzijde een verticale lijn door de vooras (A) met een tolerantie van 5 cm (zie 
afbeelding “Structuur 1A'). De afstand bedoeld bij punt A geldt niet voor de fiets van 
een renner die deelneemt aan een sprintsprintwedstrijd op de baan (200 meter 
vliegende start, vliegende ronde, srint, teamsprint, keirin, 500 meter en 1 kilometer), 
maar waarbij de verticale lijn door de vooras niet meer dan 10 cm overschreden mag 
worden. 
 
De op het stuur gemonteerde remhendels worden gevormd door twee steunen met 
remhevels. De hevels moeten bediend kunnen worden door vanaf het stuur eraan te 
trekken. Een verlenging of opbouw van de steunen of handvaten met een ander doel 
is verboden. De koppeling met een bedieningssysteem voor de derailleurs is 
toegestaan.  
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1.3.023 Voor tijdritten op de weg,alsmede voor individuele en ploegachtervolging en Kilometer 

/ 500m-tijdrit op de baan, kan een vast extra stuur (bestaande uit een 2 
verlengstukken met secties voor elke hand om te worden vastgehouden en twee 
elleboogsteunen) aan het besturingssysteem worden toegevoegd ( zie diagram 
«Structuur (1B)»). Als beide secties worden gekoppeld door een deel, wordt de 
dimensionale limiet van dit onderdeel verhoogd tot 1,5 keer de waarde op de 
horizontale as, met een maximum van 6 cm. 
 
De afstand tussen de verticale lijn aan de onderzijde van de bracketlas  en het uiteinde 
van het stuur mag niet meer dan 75 cm zijn, de andere afmetingen gesteld in art. 
1.3.022 (B,C,D) blijven gelijk.  
 
Voor de tijdrit(ten) op de weg, mogen de bedieningsonderdelen aan het stuur de 
afstand van 75 cm niet overschrijden. 
 
Voor de baan- en wegwedstrijd(en), zoals beschreven in de eerste alinea, mag de 
afstand van 75 cm vergroot worden tot 80 cm indien dat om morfologische redenen 
noodzakelijk is; onder morfologische redenen dient te worden verstaan hetgeen de 
grootte of lengte van de lichaamsdelen van de renner betreft. Een renner, die meent 
om deze redenen een afstand tussen 75 en 80 cm nodig te hebben, dient het college 
van commissarissen hierover in te lichten op het moment van fiets controle. 
 
Voor renners die een lichaamslengte van 190 cm of langer hebben, mag de 
horizontale afstand tussen de verticale lijn aan de onderzijde van de bracketlas  en 
het uiteinde van het stuur inclusief alle accessoires worden uitgebreid tot 85 cm. 
 
Slechts één vrijstelling om morfologische reden mag worden verzocht; één van beide 
of de opzetstuur mag naar voren worden geplaatst of de punt van de zadel mag naar 
voren worden geplaatst, zoals in overeenstemming met artikel 1.3.013. 
 
Bovendien moeten alle verlengings- en elleboogsteunen voldoen aan het volgende: 
- Elleboogsteunen moeten uit twee delen bestaan (één deel voor elke arm) en 

zijn alleen toegestaan als extensies zijn toegevoegd; 
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- De maximale breedte van elke elleboogsteun is 12,5 cm; 
- De maximale lengte van elke elleboogsteun is 12,5 cm; 
- De maximale helling van elke elleboogsteun (gemeten op het steunvlak van 

de arm) is 15 graden; 
- De maximale afmeting van de doorsnede van elke extensie is 4 cm; 
- Het hoogteverschil tussen het elleboogsteunpunt (middelpunt van de 

elleboogsteun) en het hoogste of laagste punt van de extensie (inclusief 
accessoire) moet kleiner zijn dan 10cm. 

 

 
(Gewijzigd: 07.06.00; 01.01.05; 01.04.07; 01.01.09; 01.02.12; 01.10.12; 29.04.14; 
15.10.18; 25.06.19) 
 

N 
1.3.023.01 Specifieke tijdritfietsen en/of materiaal zoals omschreven in artikel 1.3.023 is niet 

toegestaan bij de categorieën: 
1.  Jeugd. 
2.  Nieuwelingen en Nieuweling-meisjes. 
Voormelde categorieën dienen tijdens tijdritten in alle disciplines te rijden op 
traditioneel/conventioneel materiaal. 
 
Z.g. goedgekeurde tijdrithelmen zijn, mits voorzien van het juiste keurmerk (artikel N 
1.3.031.01) bij de jeugd categorieën (M/V) en Nieuwelingen (M/V) normaal 
toegestaan. 
 
(ingevoerd: 01.01.14; gewijzigd: 01.01.16; 01.05.17; 01.01.18) 
 

1.3.024 Elke voorziening, toegevoegd of ingebracht in de structuur, (zoals een windscherm, 
romp, en dergelijke), bedoeld om de luchtweerstand te verminderen of de aandrijving 
kunstmatig te verhogen, is verboden. 
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Een beschermingsscherm is een vast element dat dienst doet als windscherm en 
bestemd is om een ander onderdeel van de fiets te beschermen om zo het 
aërodynamische verlies te beperken. 
De romp dient om een profiel te verlengen of uit te rekken. De romp is toegestaan in 
die mate, dat de verhouding tussen lengte L en diameter D niet groter is dan 3.  
De stroomlijning heeft als doel een onderdeel van de fiets te gebruiken of te 
vervormen, zodanig dat dit een bewegend deel van de fiets, zoals de wielen of de 
trapas, omsluit. Daarom moet het mogelijk zijn een kaart, type creditcard, ertussen te 
steken. 

 

 
Het beschermingselement zal als een vaste component worden gedefinieerd 
wanneer die als voorruit of windscherm dient dat wordt ontworpen om een ander vast 
element van de fiets te beschermen om zijn windweerstand te verminderen. 

 
Een rompvorm zal als uitbreiding of stroomlijnen van een sectie worden gedefinieerd. 
Dit zal worden getolereerd zolang de verhouding  tussen de lengte L en de diameter  
D de  3 niet overschrijdt. Deze regel is niet van toepassing voor het frame en de vork 
van de fiets. 
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Een praktische manier om te controleren of er een stroomlijn is meteen bewegend 
deel, zoals het wiel: 
Het moet mogelijk zijn om tussen de twee structuren een kaart (b.v. een creditkaart) 
te steken. 

 
Een stroomlijnkap kan worden gedefinieerd als het gebruik of aanpassing van een 
onderdeel van de fiets in een dergelijke manier dat het een bewegend deel van de 
fiets zoals de wielen of de crankstel omsluit. Daarom moet het mogelijk zijn om een 
rigide kaart (zoals een credit card) tussen de vaste structuur en het bewegende deel 
te plaatsen. 
 
(gewijzigd per 01.01.17) 
 

1.3.024 bis Geintegreerde drinkbussen (bidons) dienen binnen het frame te zijn gemonteerd en 
mogen uitluitend bevestigd zijn onder de zadelbuis aan de binnenkant van het frame 
en mogen niet bevestigd zijn aan het frame. De maximum afmeting van het gedeelte 
van de drinkbus, gebruikt tijdens wedstrijden, mag de 10 cm niet overschrijden of 
minder zijn dan 4 cm en de capiciteit dient een minimum van 400 ml en een maximum 
van 800 ml te hebben. 
  
(ingevoerd per: 01.01.13) 
 

1.3.024 ter Elke fiets mag zijn uitgerust met technologische apparatuur aan boord (inclusief maar 
niet beperkt tot telemetrie, transpondereenheden, GPS-eenheden en videocamera's) 
die de mogelijkheid en het doel hebben om gegevens, informatie of afbeeldingen te 
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verzamelen of te verzenden, op voorwaarde dat deze voldoet aan de volgende 
voorwaarden 
 
1. Het systeem om de apparatuur te installeren moet worden ontworpen voor 

gebruik op fietsen en doet geen afbreuk aan de certificering van een item van 
de fiets; 

 
2. Het systeem om de apparatuur te installeren mag niet verwijderd kunnen 

worden tijdens de wedstrijd en dient te worden geplaatst als niet-
verwijderbaar; 

 
3. Alle gegevens die afkomstig zijn van apparatuur aan boord van de fiets van 

renners mogen tijdens een wedstrijd niet worden overgedragen naar een 
derde persoon. 

 
Elk voorgenomen gebruik door een team of renner van technologische apparatuur 
aan boord vereist voorafgaande toestemming van de UCI of de organisator (met 
instemming van de UCI). Verzoeken om toestemming worden onder meer beoordeeld 
op criteria van gelijke toegang tot uitrusting, eerlijkheid van sport en integriteit, en 
dienen te voldoen aan artikel 1.3.006. 
 
De UCI is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de installatie en het 
gebruik van apparatuur van de technologie door licentiehouders, noch voor eventuele 
gebreken die het heeft of de niet-naleving ervan. 
 
Voor de duidelijkheid is punt 2 hierboven niet van toepassing op verwijderbare 
computers / renners informatiesystemen. 
 
(ingevoerd per 01.01.16; 15.02.19) 
 

1.3.024 De UCI kan haar afgevaardigden of commissarissen specialiseren en met 
boordtechnologie-apparaten Quarter aan boord te plaatsenvoor het opsporen van 
technologische fraude tijdens de wedstrijd. Weigering door een team of renner om te 
voldoen aan de instructies om dergelijke boordtechnologie-apparaten mee te nemen, 
kan leiden tot het opleggen van disciplinaire maatregelen overeenkomstig artikel 
1.3.003bis. 
 
(ingevoerd per 15.02.19) 
 

1.3.025 Vrijlopende tandwielen, versnellingsmechanismen en remmen zijn verboden tijdens 
trainingen en wedstrijden op de baan. 
Schijfremmen zijn toegestaan  in Veldrittrainingen en wedstrijd(en). 
Schijfremmen zijn toegestaan in Mountainbiketrainingen en wedstrijd(en). 
Schijfremmen zijn toegestaan bij wegwedstrijden en tijdritten in trainingen en 
wedstrijden. 
Schijfremmen zijn toegestaan bij BMX trainingen en wedstrijden. 
Schijfremmen zijn toegestaan bij Trialtrainingen en wedstrijd(en). 
Voor wegwedstrijden en veldritten is het gebruik van een doortrapper verboden; een 
remsysteem werkend op twee wielen is verplicht. 
  
(gewijzigd per 01.09.04; 01.01.05; 01.01.09; 01.07.10; 27.03.17; 01.07.18) 
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Deel 3:   KLEDING  VAN  DE  RENNERS 
 
 

§ 1 Algemene bepalingen 
 

1.3.026 Iedere renner moet tijdens de wedstrijd(en) een trui dragen met mouwen en een 
koersbroek, eventueel uit één stuk. Onder een koersbroek wordt begrepen een broek 
waarvan de broekspijpen tot boven de knie rijken. Truien zonder mouwen zijn 
verboden.  
 
Echter, bij mountain bike downhill en 4-cross en enduro wedstrijden, BMX, trials en 
indoor fietsen zijn de specifieke bepalingen vastgelegd in het deel van de reglementen 
met betrekking tot de discipline in kwestie. 
 
(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.20) 
 

1.3.027 Het uiterlijk van de tricots moet voldoende verschillend zijn van de tricots van de 
wereldkampioenen, van de leiders in bekers en UCI-klassementen en de nationale 
tricots. 
 
Omgekeerd, met betrekking tot het wegwielrennen en meer in het bijzonder alleen 
voor de grote ronde’s is het verplicht dat de ploegen hun trui onderscheiden van de 
trui van de leider in individuele algemeen klassement. 
 
(gewijzigd per 01.01.16) 
 

N 
1.3.027.01 Iedere vereniging is verplicht het ontwerp van zijn clubkleding voor te leggen aan de 

KNWU, waarna bij goedkeuring registratie volgt. Met inachtneming van de artikelen 
N 1.3.080.01,  N 1.3.080.02 en N 1.3.080.03 betekent registratie van de clubkleding 
voor de leden van de desbetreffende vereniging een verplichting tot het dragen van 
de club en/of teamkleding. 
 
(ingevoerd per 01.01.11) 
 

1.3.028 Behalve wanneer het uitdrukkelijk voorzien wordt in het reglement, mag er geen enkel 
speciaal tricot overhandigd of gedragen worden. 
 

1.3.029 Geen enkel kledingstuk mag de opschriften van de trui of het identificatienummer 
bedekken tijdens de wedstrijd(en) en tijdens de huldigingplechtigheden. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.3.030 De ontworpen regenkleding dient doorzichtig te zijn of gelijk aan het tricot middels 
één van de belangrijkste ploegkleuren. De naam van het team moet op de 
regenkleding worden weergegeven. 
 
(gewijzigd per 01.01.15) 

 
1.3.031 1 Het dragen van een harde schaalhelm is verplicht bij de wedstrijden en  
   trainingen van de volgende disciplines: baan, MTB, cyclo-cross, trial, BMX, 
   BMX Freestyle en aangepast wielrennen, gedurende wedstrijden en 
   trainingen. 
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2. Het dragen van een harde schaalhelm is verplicht bij wedstrijden op de weg.  
Tijdens de training op de weg en in de in de voorgaande alinea bedoelde 
gevallen, wordt het dragen van een veiligheidshelm strikt aanbevolen. Echter, 
renners moeten, in dit verband, altijd voldoen aan de wettelijke bepalingen. 
  

3. Iedere renner is er verantwoordelijk voor dat: 
-  de helm gegarandeerd is gehomologeerd in overeenstemming met de 

officiële veiligheidsregels en   de  helm als gehomologeerd kan worden 
geïdentificeerd. 

-  de helm gedragen wordt in overeenstemming met de veiligheidsregels 
om de volledige bescherming   te waarborgen, inclusief maar niet 
beperkt tot een juiste aanpassing aan het hoofd zowel als een juiste  
afstelling van de kinband. 

-  elke (be)handeling die de beschermende eigenschappen van de helm 
kan verminderen wordt vermeden en geen helm wordt gedragen die 
behandeld is of waarvan de beschermende eigenschappen 
verminderd zijn. 

-  alleen een goedgekeurde helm gebruikt wordt, welke geen ongeval of 
schok ondergaan heeft. 

- alleen een helm gebruikt wordt waaraan geen wijzigingen zijn 
aangebracht, noch elementen zijn   toegevoegd of verwijderd in termen 
van ontwerp of vorm. 

-  Alleen accessoires die goedgekeurd zijn door de fabrikant mogen 
gebruikt worden. 

 
(gewijzigd per 05.05.03; 01.01.04; 01.08.04; 01.01.05; 01.07.11; 01.01.15; 01.01.17; 
27.03.17) 
 

N 
1.3.031.01 Tijdens wedstrijden en trainingen is het dragen van een harde schaalhelm, gekeurd 

volgens een ANSI-, Snell- of CEN (EN 1078) -norm, verplicht. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.15) 
  

1.3.032 [vervallen] 
 

1.3.033 Kledingstukken mogen de morfologie van de renner niet wijzigen en elk niet-
essentieel element of apparaat, waarvan het doel niet uitsluitend die van kleding of 
bescherming is, is verboden. 
 
Aanpassingen van de oppervlakteruwheid van kleding zijn toegestaan, maar mogen 
alleen het resultaat zijn van draadsnijden, weven of assembleren van de stof. 
Wijzigingen in de ruwheid van het oppervlak moeten worden beperkt tot een 
profielverschil van maximaal 1 mm. 

 
De mate van wijziging van de oppervlakteruwheid moet worden uitgevoerd zonder 
druk of trek op de kleding. 
 
Alle kleding moet de oorspronkelijke textuur van het textiel behouden en mag niet 
worden aangepast op een manier om vormbeperkingen te integreren. Daarom mag 
kleding, indien niet gedragen, in geen geval een zelfdragend element of stijve 
onderdelen bevatten. 
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(gewijzigd per 01.01.02; 01.01.04; 01.04.07; 01.10.10; 01.02.12; 04.03.19) 
 

1.3.033 Bis Sokken en overschoenen die worden gebruikt in wedstrijden mogen niet boven de 
gedefinieerde hoogte uitkomen met de helft van de afstand tussen het midden van de 
medial malleolus (enkel) en het midden van de Fibulahead (kniekop). 

 
(ingevoerd: 15.10.18) 
 

1.3.034 Tijdens de wedstrijden mag de entourage van de begeleiding van de renners geen 
andere reclame voeren dan toegestaan voor hun respectievelijke renners voor die 
bepaalde wedstrijd. 
 
 

§ 2 Bij de UCI geregistreerde Ploegen/teams  
  
Algemene bepalingen 

1.3.035 Ieder team mag slechts één kledinguitrusting hebben (kleuren en ordening) die 
ongewijzigd moet blijven tijdens het kalenderjaar. 
UCI-WorldTeams en de UCI Professionele Continentale Teams moeten hun kleding 
uiterlijk 1 december voorafgaand aan het jaar in kwestie, voor de productie, bij de UCI 
indienen. Andere teams leggen de goedkeuring van hun kleding voor aan de nationale 
federatie van het team op het moment van de registratie, niet later dan 10 december 
voorafgaand aan het jaar in kwestie.  
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.10.09; 01.01.15; 03.06.16; 25.10.17) 
 

1.3.036 Permanente wijzigingen aan kleding moet naar behoren worden gerechtvaardigd en 
ter goedkeuring voorgelegd aan de UCI ten minste 30 dagen vóór de vermoedelijke 
datum van inwerkingtreding. De UCI voorziet het team met een antwoord uiterlijk 15 
dagen vóór de verwachte datum van inwerkingtreding. 
 
Bepalingen voor een tijdelijke verandering tijdens het seizoen 
Ieder wegteam kan elk jaar verschillende kleding gebruiken voor een volledig 
evenement. De kleding moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de UCI, ten 
minste 60 dagen vóór de begindatum van het evenement in kwestie. 
Aanvragen die voor een permanente of tijdelijke wijzigen in aanmerking komen, zullen 
in de volgorde waarin ze zijn ontvangen door de UCI, worden behandeld. 
  
Echter, deze bepalingen zijn niet van toepassing op de kleding van nationale 
kampioenen en continentale kampioenen; deze wijzigingen zijn onderworpen aan 
goedkeuring van respectievelijk nationale federaties- en continentale confederaties. 
 
(gewijzigd per 01.01.00; 01.01.04; 01.01.05; 01.10.11; 01.01.15; 25.10.17) 
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1.3.037 De kledinguitrusting van de renners van het trade team moet identiek zijn aan het 
gedeponeerde voorbeeld. 
 
Publicitaire opschriften 

1.3.038 De naam, de firma of het merk van de belangrijkste partner moet op dominante wijze 
(groter lettertype) op de bovenste helft van de voor- en rugzijde van het tricot worden 
aangebracht. 
Indien er twee belangrijke partners bij de UCI zijn ingeschreven, moet minstens één 
van beide worden aangeduid zoals hierboven wordt vermeld. 
 

1.3.039 Het is toegestaan de volgorde van de twee voornaamste partners die op de trui 
worden vermeld van wedstrijd tot wedstrijd om te wisselen. 

 
1.3.040 [Vervallen] 
 
1.3.041 [Vervallen]. 

 
1.3.042 De andere publicitaire opschriften zijn vrij en mogen verschillen volgens de wedstrijd 

en het land. 
 

1.3.043 In alle gevallen moeten de publicitaire opschriften en hun opmaak dezelfde zijn voor 
alle renners van een bepaald team tijdens dezelfde wedstrijd(en). 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.3.044 Tijdens baanwedstrijden kan, bij overeenkomst tussen de organisator van een 
wedstrijd en een team de trui van het team vervangen worden door een trui zonder 
publiciteit en zelfs zonder vermelding van de naam van het team. 
In zesdaagse wedstrijden mag de organisator tricots voorzien van de publiciteit van 
zijn keuze, maar hij moet steeds aan het trade team de mogelijkheid laten hun 
benaming te plaatsen in een rechthoek van maximaal 6 cm hoogte.  
De renners mogen altijd de koersbroeken van hun trade team dragen.  
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
 

§ 3 Clubploegen en regionale selecties 
 
Algemene bepalingen 

1.3.045 Voor wedstrijden op de nationale kalender kan de ploeg slechts één enkel 
kledingontwerp (kleur en opmaak) gebruiken dat gedurende het kalenderjaar 
ongewijzigd moet blijven. In andere opzichten wordt over deze aangelegenheid 
beslist door de nationale federatie van het land waar de wedstrijd plaatsvindt. 
Voor de wedstrijden op de internationale kalender, zijn de hierna volgende regels van 
toepassing op renners die behoren tot een regionale- of clubploeg, met uitzondering 
van de renners die lid zijn van een bij de UCI geregistreerde ploeg. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.3.046 Iedere regionale- of clubploeg waarvan één of meerdere renners deelnemen aan een 
wedstrijd van de (inter)nationale kalender, moet bij het begin van het jaar een ontwerp 
van zijn kleding indienen bij zijn nationale federatie. Zij moeten in detail hun kleuren 
en opmaak melden alsook hun voornaamste sponsors. 
De naam van de regio en/of club mag, voluit of afgekort, op de trui aangebracht 
worden. 
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(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.3.047 De renners van een club moeten een gelijke kledinguitrusting dragen overeenkomstig 
de verklaring beschreven in artikel 1.3.046. Behalve indien anders bepaald, zal geen 
enkele renner toegestaan worden te rijden in de kleuren van een andere maatschappij 
of vereniging; hij mag alleen rijden in de kleuren van de club die vermeld wordt op zijn 
licentie. 
 

N 
1.3.047.01 Houders van de startlicentie (m.u.v. persoonlijke leden, kaderlicenties, volgers, etc.), 

houders van een Amateur(M/V) of Sportklasse(M) licentie zijn reglementair niet 
verplicht tot het dragen van de clubkleding, maar kunnen hiertoe door hun vereniging 
wel verplicht worden gesteld. Wanneer zij door hun club hiertoe niet worden verplicht, 
dan zijn zij vrij in de keuze van hun kleding met dien verstande dat de artikelen 1.3.026 
t/m 1.3.034 onverwijld van kracht blijven. 
 
De controle op de verplichting tot het dragen van clubkleding berust in eerste instantie 
bij het desbetreffende clubbestuur welke binnen de regels van hun vereniging een 
sanctie dienen op te nemen. Vervolgens kan door de dienstdoende jury in tweede 
instantie controle worden uitgevoerd en een sanctie worden opgelegd conform Titel 
12N. 
 
Het dragen van kleding met aanstootgevende/opruiende teksten/reclame en/of 
reclame welke bij de wet dan wel ingevolge artikel 1.1.089 is verboden, zal worden 
bestraft volgens artikel 1.1.089 (internationaal) respectievelijk N 12.11.040, punt 58.2. 
(nationaal). 
  
De renners/rensters die aan een wedstrijd deelnemen in een Club Gemengde Ploeg 
(art. 2.1.010.01) moeten gelijke truien dragen (erkend conform art. 1.3.080.01 t/m 
1.3.080.10) van de club waarvan de meeste renners/rensters in de ploeg deelnemen 
c.q. de club die heeft ingeschreven. De broeken mogen per renner/renster verschillen.  
 
De renners/rensters die deelnemen aan een wedstrijd in de club- of beloftecompetitie 
of topcompetitie Vrouwen in een clubcombinatieselectie (art. 1.1.046.05 en 
1.1.046.09) moeten gelijke truien dragen (erkend conform art. 1.3.080.01 t/m 
1.3.080.10) van één van de clubs die deel uitmaakt van de combinatie. De broeken 
mogen per renner/renster verschillen. 
Een clubcombinatieselectie mag ook een trui (en broek) dragen waarop de reclame-
uitingen voorkomen van uitsluitend de hoofdsponsors van de elite-mannen categorie 
respectievelijk Elite Vrouwencategorie van de tot de combinatie behorende clubs.  
Deze trui (en broek) moet apart erkend worden conform artikel 1.3.080.05. 
Het is niet toegestaan om de combinatie te laten sponsoren door een sponsor die 
geen hoofdsponsor is van een van de tot de combinatie behorende clubs.   
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 01.01.11; 01.01.12; 10.05.17; 01.01.21) 
 
Reclame opschriften 

1.3.048 De clubs mogen op hun kleding de benamingen (naam of merk) van de commerciële 
sponsors als reclame opschriften laten voorkomen. 
Hierover moet een schriftelijk akkoord worden opgemaakt tussen de club en de 
sponsor. 
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1.3.049 De naam, de firma of het merk van de sponsor(s) mogen vrij op de trui aangebracht 
worden. De trui mag nog andere opschriften dragen, die zelfs verschillen per wedstrijd 
of per land - er is geen beperking van het aantal. 

 
1.3.050 [vervallen] 

 
 

§ 4 Leiderstrui 
 

1.3.051 Het uiterlijk van de leiderstrui van een klassement in etappewedstrijden, moet 
voldoende verschillen van deze van de ploegen en clubs en ook van de nationale 
tricots, de truien van de Wereldkampioen en die in de UCI bekers, series en 
klassementsleiders. 
 

1.3.052 (N)  De leiderstrui in het algemeen individueel tijdsklassement is verplicht. 
 

1.3.053 (N) Op een leiderstrui wordt de reclame voorbehouden aan de organisator van de 
wedstrijd. 
Echter, zijn er plaatsen gereserveerd voor gebruik door de renners / teams, zoals 
beschreven in de brochure “UCI Jerseys visual guidelines” welke gepubliceerd is op 
de UCI website. 
De belangrijkste sponsor(s) van een ploeg moet(en) dominerend vermeld worden ten 
opzichte van de andere reclame-uitingen. 
  
Deze bepaling is eveneens van toepassing op het snelpak dat door de leider 
gedragen wordt. Welke plaatsen zijn gereserveerd voor gebruik door renners / teams 
het onderste gedeelte (koersbroek) zoals beschreven in de brochure “UCI Jerseys 
visual guidelines” welke is gepubliceerd op de UCI website. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.16; 08.02.21) 
 

1.3.054 De drager van de leiderstrui mag de kleur van zijn koersbroek aanpassen aan die van 
de trui. 
 

1.3.055 In tijdrit etappes mogen leiders de aërodynamische trui of snelpak van hun ploeg 
dragen, indien de organisator geen aërodynamische leiderstrui of snelpak ter 
beschikking stelt. 
 
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
UCI bekers, series en klassementen 

1.3.055 bis  
1. De ontwerpen van de leiderstruien voor UCI bekers, series en klassementen 

worden vastgesteld door de UCI en zijn hun exclusieve eigendom. Zonder 
machtiging van de UCI mogen zij niet worden gereproduceerd. Zij mogen niet 
gewijzigd worden, behalve voor wat betreft de reclameruimte die gereserveerd 
is voor de ploeg van de drager. 

 
2. Reclame op de leiderstruien van UCI bekers, series en klassementen is 

gereserveerd voor de UCI. 
 

Echter, zijn er plaatsen gereserveerd voor gebruik door de renners / teams, 
zoals beschreven in de brochure “UCI Jerseys visual guidelines” welke 
gepubliceerd is op de UCI website. De hoofdsponsor(s) van een ploeg 
moet(en) daar prominent vermeld worden ten opzicht van andere reclame. 
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Deze bepaling is ook van toepassing op het snelpak dat door de leider 
gedragen wordt, welke plaatsen er zijn gereserveerd voor gebruik door 
renners / teams het onderste gedeelte (broek),  zoals beschreven in de 
brochure “UCI Jerseys visual guidelines” welke is gepubliceerd op de UCI 
website. 

 
3. De drager van de leiderstrui het  recht de kleur van zijn broek af te stemmen 

op die van de trui. 
 
4. Tijdens tijdritetappes kunnen de leiders de aerodynamische trui of snelpak van 

hun ploeg dragen als de UCI niet voorziet in een aerodynamische leiderstrui 
of snelpak. 

 
5. Het dragen van de leiderstrui is verboden zodra de anti-dopingcommissie, na 

het in de artikelen 184 tot 206 van het anti-dopingreglement beschreven 
onderzoek, verklaart dat de renner een anti-doping overtreding heeft gepleegd 
en dit tot zijn definitieve vrijstelling. 

 
(ingevoerd per 01.01.05; gewijzigd per 01.09.05; 01.01.09; 08.02.21) 
 
 
 

§ 5 Nationaal tricot 
 

1.3.056 Iedere nationale federatie moet aan het college van commissarissen van een 
evenement zoals aangegeven in artikel 1.3.059, een voorbeeld van de kleding van de 
nationale ploeg voorleggen ter goedkeuring. Het ontwerp, de kleuren, de plaats en 
grootte van de publiciteitsruimte van de goedgekeurde uitrusting moet voor alle 
deelnemende atleten aan de van toepassing zijnde evenementen identiek zijn.  
 
Wij bevorderen dat u de nationale kleding aan de UCI presenteert voordat u deze 
voor productie verstuurt. 
 
(gewijzigd per 17.07.98; 01.01.04; 25.06.07) 

 
1.3.057 Reclameaangelegenheden, zoals beschreven in de brochure “UCI jerseys guidelines” 

welke is gepubliceerd op de UCI Website, zullen worden gebruikt naar goeddunken 
van de nationale federatie. De reclame op de truien en broeken mag van renner tot 
renner verschillen. Het ontwerp van de trui en broek mag verschillen per categorie 
renners.  
Reclame op de beschermende beenkappen bij downhill mountain bike-, trials- en 
BMX evenementen is niet onderworpen aan de reclamebeperkingen van broeken. 
Daarnaast mag de naam van de renner op de achterkant van het tricot gedragen 
worden. 
Bovenstaande beperkingen zijn ook van toepassing op andere kledingstukken die 
tijdens de wedstrijd(en) wordt gedragen (regenkleding enz.). 
 
(gewijzigd per 01.01.00; 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.17; 08.02.18; 08.02.21) 
 

1.3.058 De reclameruimte is gereserveerd voor gebruik door de nationale federatie, behalve 
in de volgende gevallen: 
   
Wereldbekerwedstrijden Baan  
[Vervallen per 04.03.19] 
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A. Wereldbeker Veldrijden 

[tekst verplaatst naar artikel 5.3.010] 
  
B BMX Wereld- en continentale kampioenschappen en wedstrijden. 

Alle details met betrekking tot de reclame, logo's en het permanente UCI-
nummer worden beschreven in de brochure “UCI jerseys visual guideliness” 
gepubliceerd op de UCI-website. 

 
(gewijzigd per 01.01.05; 19.06.09; 01.07.18; 08.02.21) 

 
1.3.059 Het dragen van het nationale tenue is verplicht: 

-  tijdens wereldkampioenschappen; 
- tijdens Continentale Kampioenschappen; 
-  voor renners die behoren tot een nationale ploeg; 
-  tijdens Olympische Spelen, conform de voorschriften van het IOC en van het 

NOC. 
 
De continentale en nationale kampioenen  moeten eveneens voldoen aan deze regels 
en hun nationale kleding dragen wanneer zij deelnemen aan bovengenoemde 
wedstrijden. 
  
(gewijzigd per 01.01.98; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.06; 01.10.10; 26.07.17) 
 
 

§ 6 Uitrusting van Wereldkampioen 
 

1.3.060 Het recht van de “regenboog kleuren” berust exclusief bij de UCI. 
Ieder commercieel gebruik van de regenboog kleuren is strikt verboden. 
 
(gewijzigd per 01.10.10) 
 

1.3.061 Het ontwerp, inclusief kleuren en opmaak, van elke wereldkampioenstrui, in 
overeenstemming met de categorie en/of discipline, evenals het kenmerkende logo 
van een UCI ploegtijdrit wereldkampioenschap, is exclusief eigendom van de UCI. De 
trui  en het kenmerkende logo voor het UCI ploegentijdrit wereldkampioenschap, mag 
niet worden nagemaakt zonder toestemming van de UCI. Aan het ontwerp mag geen 
enkele wijziging worden aangebracht. 
 
(gewijzigd per 01.10.10; 01.07.12) 
 

1.3.062 [Vervallen] 
 

1.3.063 Wereldkampioenen moeten hun trui dragen in alle wedstrijden in de discipline, 
specialiteit en categorie waarin ze hun titel hebben gewonnen en niet tijdens andere 
wedstrijden, tot de avond van de dag voor aanvang van de volgende editie van de 
wereld kampioenschappen van genoemde discipline, specialiteit en categorie. 
 
De wereldkampioen individueel tijdrijden is niet gerechtigd om zijn 
wereldkampioenstrui te dragen tijdens ploegentijdritten. 
 
In baanwedstrijden, tijdens de koppelkoers  (Madison), als een van de teamgenoten 
geen wereldkampioen is, zullen beide renners dezelfde teamtricot of één 
wereldkampioenstrui dragen met één effen witte trui.  
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Tijdens een zesdaagse wedstrijd, kunnen de wereldkampioenen koppelkoers hun trui 
dragen, zelfs als ze niet samen een koppel vormen. 
 
Bij het aangepast wielrennen, voor een tandem (B), de ploegaflossing (TR) en de 
teamsprint (TS) moeten enkel de wereldkampioenen hun trui van wereldkampioen 
dragen, zelfs als het paar of de ploeg vervolgens uit elkaar gaat.   
 
Bij niet individuele evenementen in Indoor Cycling, als een van de teamgenoten geen 
Wereld Kampioen is, dan mag geen enkele renner de wereldkampioenen trui dragen. 
 
De wereld kampioenstrui moet worden gedragen tijdens iedere gelegenheid met 
publiek, tijdens wedstrijden, huldigingen, persconferenties, televisie interviews, 
handtekening sessies, foto sessies en andere gelegenheden. 
 
In Cycling Esports definieert de UCI de wereldkampioenen trui als 2 stadia; 1) fysiek 
en 2) virtueel. Daarom moet de regenboogtrui worden gedragen in Cycling Esports 
gebeurtenissen (fysieke toestand), zowel in het echte leven als races op afstand, en 
in het spel door middel van een digitale avatar (virtuele toestand). De verplichting om 
de wereldkampioenstrui virtueel te dragen blijft onderworpen aan de creatie van een 
dergelijke digitale avatar door de respectievelijke Cycling Esports-platforms. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 01.01.06; 01.10.10; 01.07.12; 01.10.13; 04.03.19, 
11.02.20, 12.06.20; 08.02.21) 
 

1.3.064 Onder voorbehoud van de 2e zinsnede hieronder, mag alleen de heersend 
wereldkampioen regenboogringen dragen op zijn uitrusting (zoals fiets, helm, 
schoenen) zoals omschreven in de brochure “UCI jerseys visual guidelines” met 
technische specificaties gepubliceerd op de UCI website. Echter, hij mag de 
regenboogringen alleen dragen in de discipline, specialiteit en categorie waar de titel 
is behaald en in geen ander soort wedstrijd. 
De huidige individuele tijdrit wereldkampioen mag regenboog strepen aanbrengen op 
zijn tijdrit fiets bij een individuele tijdrit en ploegentijdritten. 
 
Indien een renner niet langer de titel van wereldkampioen bezit, kan een renner, 
uitgesloten iedere ander soort uitrusting, de regenboogringen aan de boord en 
manchetten van zijn trui dragen volgens de technische specificaties in de “UCI jerseys 
visual guidelines” brochure gepubliceerd op de UCI website. Hij mag een dergelijke 
trui echter alleen dragen in de discipline, specialiteit en categorie waarin hij de titel 
heeft gewonnen en niet tijdens andere wedstrijden. Volgens de bepalingen in de 
artikelen 1.3.056 en 1.3.059 is het niet toegestaan de regenboogringen te dragen op 
de nationale teamkleding. 
Iedere andere vorm van regenboogringen op de uitrusting is onderworpen aan de UCI 
goedkeuring alvorens productie mag plaatsvinden. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.09.05; 24.09.07; 01.10.10; 01.01.15; 08.02.21) 
 

1.3.065 Het dragen van de wereldkampioenstrui of de regenboogringen is verboden zodra de 
anti-dopingcommissie, na het in de artikelen 184 tot 206 van het anti-dopingreglement 
beschreven onderzoek, verklaart dat de renner een anti-doping overtreding heeft 
gepleegd en dit tot zijn definitieve vrijstelling.  
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.09.05) 
 

1.3.066 De trui van wereldkampioen, die tijdens de officiële huldigingplechtigheid wordt 
overhandigd, mag alleen de reclame dragen die vastgesteld is door de UCI. 
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1.3.067 Vanaf de dag, volgend op de huldigingplechtigheid, mag de wereldkampioen 

publiciteit aan brengen op zijn trui.  
 
De exacte plaats van publicitaire ruimte wordt nauwkeurig gedefinieerd in de “UCI 
jerseys visual guidelines” brochure welke door de UCI aan iedere federatie waar een 
wereldkampioen toe behoord wordt toegezonden, respectievelijk gepubliceerd op de 
UCI website. 
  
De drager van een wereldkampioenstrui is gerechtigd om de kleur van zijn koersbroek 
aan te passen aan die van het tricot. 
 
(gewijzigd per 01.01.01; 01.10.10, 12.06.20; 08.02.21) 
 

N 
1.3.067.01 Indien, uitsluitend in Categorie 2 en 4 wedstrijden, binnen dezelfde specialiteit of 

discipline meerdere Wereldkampioenen starten (b.v. Elite en Masters), mogen zij elk 
in de trui van de Wereldkampioen deelnemen. Zij dienen dan wel een rugnummer te 
dragen. 
  
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11) 
 
 

§ 7 Trui van nationaal kampioen 
 

1.3.068 Nationale kampioenen moeten hun truien dragen in alle evenementen van de 
discipline, specialiteit en categorie waarin ze hun titel hebben behaald, en niet tijdens 
andere wedstrijden, tot de avond van de dag voor aanvang, van de volgende editie 
van het nationale kampioenschap van genoemde discipline, specialiteit en categorie. 
  
De nationale individuele tijdritkampioen mag zijn kenmerkende nationale 
kampioenentrui niet in teamtijdritten dragen. 
  
Als in de koppelkoers een van de teamgenoten geen nationale kampioen is, dan 
zullen beide renners dezelfde team-trui dragen. Tijdens een zesdaags zullen alleen 
nationale kampioenen van de koppelkoers de trui mogen dragen, ook als ze niet zijn 
gekoppeld. 
 
(N) Wanneer hij niet langer de titel van nationaal kampioen heeft, kan een renner 
biezen in nationale kleuren dragen op de kraag en de manchetten van zijn trui en 
broek volgens de technische specificaties bepaald door de nationale federatie. Hij kan 
een dergelijke trui echter alleen dragen in evenementen van de discipline, specialiteit 
en categorie waarin hij de titel heeft gewonnen en in geen enkel ander geval; 
Niettemin is de voormalige individuele nationale tijdritkampioen bevoegd om gebruik 
te maken van de biezen in nationale kleur op zijn snelpak tijdens individuele tijdrit- en 
ploegentijdritten. 
 
De nationale kampioenstrui moet onder alle omstandigheden worden gedragen, 
inclusief wedstrijden, ceremonies, persconferenties, televisie-interviews, sessies voor 
handtekeningen, fotoshoots. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 01.09.05; 01.01.06; 01.10.10; 01.10.10; 01.01.13; 
01.01.15; 01.07.17; 22.10.18; 23.10.19, 12.06.20) 
 

N 
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1.3.068.01 Indien, uitsluitend in Categorie 2 en 4 wedstrijden, binnen dezelfde specialiteit, 
wedstrijd of discipline meerdere nationale kampioenen starten (b.v. Elite zonder 
contract en beloften), moeten zij elk in hun nationale kampioenstrui deelnemen. Zij 
dienen in dat geval altijd een rugnummer te dragen. 
 
De nationaal kampioen Elite zonder contract heeft een zuiver nationaal karakter. 
De nationale kampioenstrui voor Elite zonder contract mag daarom niet gedragen 
worden tijdens internationale wedstrijden (Categorie 1). 
 
(opnieuw ingevoerd per 01.01.13) 
 

N 
1.3.068.02 Het mogen dragen van de nationale kleuren aan de boord en manchetten, onder de 

voorwaarden zoals genoemd in artikel 1.3.068, is uitsluitend toegestaan in de 
categorie en discipline waarin de titel is behaald.  
 
(gewijzigd per 01.01.09) 
 

1.3.069 De specificaties betreffende het ontwerp van de nationale kampioenstrui zijn 
beschreven in de “UCI jerseys visual guidelines” brochure welke beschikbaar is op de 
UCI-website. 
 
Alvorens te produceren, dient het ontwerp van de nationale kampioenstrui (kleuren, 
vlag, schets) welke wordt gemaakt voor de kampioen, te worden goedgekeurd door 
de nationale federatie en dienen hierbij de regels van laatstgenoemde te worden 
gerespecteerd. 
Iedere nationale federatie moet het ontwerp van zijn nationale kampioenstrui 
registreren bij de UCI, voor iedere discipline, op het laatst 21 dagen voor het nationaal 
kampioenschap van de discipline in kwestie. 
 
De drager van een nationale kampioenstrui is gerechtigd om zijn broek aan te passen 
aan de trui. 
 
Echter, na voorafgaande goedkeuring van de betreffende nationale federatie en in 
plaats daarvan het dragen van een traditionele nationale kampioenstrui in de zin van 
artikel 1.3.068, hebben de nationale kampioenen in MTB DHI, MTB 4X, MTB enduro 
en BMX de mogelijkheid tot het dragen van een nationale kampioenstrui die verschilt 
middels de linkermouw waarop de vlag van het land der nationaliteit is aangebracht. 
Hierop is geen reclame is toegestaan. Afgezien van de linkermouw en met 
inachtneming van de bepalingen in de artikelen 1.3.026 t/m 1.3.044, is de 
overgebleven ruimte (b.v. voorkant, achterkant en rechter mouw) beschikbaar voor 
de persoonlijke sponsor van de renner. De specificaties staan beschreven in de “UCI 
jerseys visual guidelines” brochure welke staat vermeld op de UCI website. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.10.10; 01.07.11; 01.01.20; 08.02.21) 
 

N 1.3.069.01 Voor het ontwerp van de trui van de Nederlandse Kampioen zijn twee opties mogelijk.  
1. Een volledig rood-wit-blauwe trui 
2. Een rood-wit-blauwe trui waar ruimte is voor de kleuren en uitingen van het 

geregistreerde team. De uitgangspunten hierbij zijn: 
- Tenminste 50% van de trui wordt gevormd door het rood-wit-blauw 
- Het rood-wit-blauw is duidelijk herkenbaar en zichtbaar vanuit de lucht 

(helikopter) en vanaf de zijkant 
- De renner van de desbetreffende ploeg is aantoonbaar akkoord met 

het rijden in deze variant 
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Het ontwerp van de trui dient ten alle tijden ter goedkeuring aangeboden te worden 
bij de commissie J&R. Na goedkeuring van de KNWU mag de trui in wedstrijden 
gedragen worden. 
 
(ingevoerd per 01.01.21) 

 
 

§ 8 Trui van continentaal kampioen 
 

1.3.070 Als een trui wordt toegekend bij een continentaal kampioenschap, mag de renner 
deze trui dragen tijdens alle wedstrijden in de discipline, specialiteit en categorie 
waarin ze zijn titel behaalde, en geen andere wedstrijd, tot de avond van de dag voor 
aanvang van de volgende editie van het continentale kampioenschap van genoemde 
discipline, specialiteit  en categorie. 
 
Continentale federaties kunnen de verplichting opleggen tot het verplicht dragen van 
de trui van hun continentale kampioen in de discipline, specialiteit en categorie van 
hun keuze. Als in een koppelkoers een van de teamgenoten geen Continentaal 
kampioen is, dan zullen beide renners dezelfde team-trui dragen. 
 
De toegestane ruimten voor reclame is beschreven in de “UCI jerseys visual 
guidelines” brochure gepubliceerd op de UCI website. 
 
Voor de productie, moet de continentale kampioen zijn trui ontwerp (kleuren, vlag, 
tekening) worden goedgekeurd door de betrokken continentale confederatie en 
moeten de bepalingen van deze laatste worden eerbiedigt. 
 
Het dragen van de Continentale kampioenstrui is verboden zodra de anti-
dopingcommissie, na het in de artikelen 184 tot 206 van het anti-dopingreglement 
beschreven onderzoek, verklaart dat de renner een anti-doping overtreding heeft 
gepleegd en dit tot zijn definitieve vrijstelling. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.01.05; 01.09.05; 01.01.16; 23.10.19, 12.06.20; 08.02.21) 
 
 

§ 9 Volgorde van prioriteit 
 

1.3.071 Uitgezonderd relevante bepalingen en mits van toepassing voor alle disciplines, 
zullen verschillende richtlijnen tot het dragen van verschillende truien welke van 
toepassing zijn voor dezelfde renner, de volgorde van prioriteit als volgt zijn: 
 
1.  de leiderstrui van een etappewedstrijd 
2.  de wereldkampioenstrui 
3. de leiderstrui van een beker, serie of klassement van de UCI 
4.  de continentale kampioenstrui  
5.  de nationale kampioenstrui 
6.  de nationale trui 
 
(gewijzigd per 26.08.04; 01.01.05; 01.01.06; 01.02.07; 01.09.08; 01.01.09; 01.10.09; 
01.10.10; 01.10.13; 01.01.15; 01.01.17; 26.07.17) 
 
  

§ 10 Sancties 
 



KNWU REGLEMENTEN 

20210208 Titel 1 : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT 145 

1.3.072 De volgende overtredingen worden bestraft als hieronder aangegeven (de bedragen 
van de boetes worden uitgedrukt in Zwitserse francs) : 

 
1. Uitrusting niet conform reglement (kleur en opmaak) 

• Renner: 50 tot 200 en een startverbod 

• Team: 250 tot 500 per renner 
 
2. Niet reglementaire publiciteit 

2.1 Ploeg, per renner die niet-reglementaire publiciteit draagt 

• Trui:  500 tot 2.100 en startverbod voor betreffende renner 

• Broek: 300 tot 1.050 en startverbod voor betreffende renner 

• Snelpak: 700 tot 3.000 en startverbod voor betreffende renner 
2.2 Leiderstrui 

- Organisatie: 1.000 tot 2.100 per betreffende renner en renner wordt
  niet toegestaan om de trui te dragen 

-  Team: 1.000 tot 2.100 per betreffende renner en een startverbod van 
de desbetreffende renners   

 
3. Leiderstrui 

3.1 Afwezigheid van de truien of snelpakken zoals voorzien in het 
wedstrijdreglement 

• Organisator: 1.000 tot 2.100 per betrokken renner 
3.2 Niet-draagbare leiderstrui of snelpakken 

• Organisator: 1.000 tot 2.100 per betrokken renner 
3.3 Toekennen van niet-toegelaten truien 

• Organisator: 1.000 tot 2.100 per betrokken trui  
 

4. Renner die niet draagt 

• Wereldkampioenentrui: 2.500 tot 5.000 en startverbod betreffende 
renner 

• Leiderstrui UCI beker, serie of klassement: 
Ploeg: 2.500 tot 5.000 en startverbod betreffende renner 
Renner: Startverbod en 50 punten in mindering op het 
betreffende UCI klassement 

• Trui nationaal kampioen: Team 2.500 tot 5.000 

• Kleding Nationale selectie: Team 500 tot 1.000 per renner en een 
startverbod van betreffende renner 

 
5. Kleding Nationale selectie 

• Verzuimd voor te leggen aan de UCI (art. 1.3.056): Nationale federatie 
500 tot 10.000 

 
6. Uitrusting van de Wereldkampioen: 

• Inbreuk op artikel 1.3.066 of 1.3.067: Renner 2.000 tot 100.000 

• Dragen van de trui in een discipline specialiteit of categorie anders dan 
die waarin hij werd gewonnen: Renner 2.000 tot 10.000 

• Inbreuk op artikel 1.3.065: Renner 200 tot 10.000 

• Inbreuk op artikel 1.3.064: Renner 2.000 tot 10.000 

• Niet dragen van de logo van de wereldkampioen ploegentijdrit: Team 
10.000 

 
7. Trui van de Nationaal Kampioen 

• Inbreuk op artikel 1.3.068, 2e paragraaf: Renner 200 tot 10.000 
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De bedragen van de bovenvermelde boetes wordt verdubbeld in geval van een 
overtreding tijdens de Wereldkampioenschappen. 
 
(gewijzigd per 01.01.04; 01.08.04; 01.01.05; 01.01.06; 01.10.10; 01.07.12) 

 
 
 

Deel 4:  IDENTIFICATIE  VAN  DE  RENNERS 
 

1.3.073 Identificatie nummer* 
Tijdens de wedstrijden zal de herkenning van de renners gebeuren zoals hierna 
beschreven. 

 
Discipline – specialiteit Rug-

nummers 
Kaderplaatje/ 

Frame 
nummers 

Schouder 
nummers * 

Stuurbord 
nummer 

Weg: Eendaagse 
wedstrijden  

2 1   

 Etappewedstrijden 2 1   

 Tijdritten 1    

Veldrijden 1  2  

Baan:Sprint 2    

 Ind. achtervolging 1    

 Ploegenachtervolging 1    

 1 km tijdrijden 1    

 500 m tijdrijden 1    

 Puntenkoers 2    

 Keirin 2    

 Ploegensprint 1    

 Madison 
          Omnium (alle 
onderd.) 

2 
2 

   

BMX   2 (zijdelings)**  1 

Mountain Bike Alle onderd. 1   1 

Trials 1   1 

 
*    De schoudernummers moeten gedragen worden op de bovenkant voorarm 

zodat zij frontaal zichtbaar zijn. 
**  Framenummers worden bij de BMX alleen gebruikt indien nodig, zoals 

vermeld in de technische gids. 
 
Een fiets of renner kan zijn uitgerust met een elektronisch apparaat om de positie van 
de renner in een wedstrijd te volgen. Renners en teams zullen voldoen aan een 
dergelijk verzoek van organisatoren en / of UCI, haar vertegenwoordigers en 
commissarissen. 
 
(gewijzigd per 01.1.01; 01.01.04; 01.01.05; 01.09.05; 01.01.06; 01.02.11; 01.02.12; 
05.02.15; 15.02.19) 
 

N  Kaderplaatjes 
1.3.073.01 Bij wedstrijden waar geen (KNWU) videofinish is aangewezen zijn de kaderplaatjes 

te verkrijgen via de aangewezen motorordonnance (volgens tarief). 
 

N  Verkrijging chips/transponders  niet (Nederlandse) licentiehouders 
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1.3.073.02 In alle wedstrijden waarin chipverwerking zal plaatsvinden, kunnen deelnemende 
buitenlanders die geen persoonlijke chip/transponder bezitten (individueel of per 
ploeg), een chip/transponder verkrijgen via de KNWU (middels diens ter plaatste 
aanwezige vertegenwoordiger) of, ingeval het criteriums respewctievelijk 
invitatiewedstrijden betreft, de consul van het desbetreffende district. Een borg kan 
voor de chip/transponder worden geheven ter hoogte van de waarde van de 
chip/transponder respectievelijk inname van de licentie of ander geldig 
legitimatiebewijs. 
 
(ingevoerd per 01.01.11; 01.01.19) 
 

1.3.074 Behalve indien anders vermeld, zullen de rugnummers zwarte cijfers hebben op een 
witte ondergrond. 

 
1.3.075 De rugnummers en de cijfers moeten volgende afmetingen hebben: 
 

 Rug 
nummers 

Kaderplaatje & Helm 
stickers voor 
handbikers 

Schoudernr. Stuurbord-nummer  

Hoogte 18 cm 
15 cm MTB 

 9 cm  9 cm 15 cm MTB  
20  cm BMX 
11 cm Trials 

Breedte 16 cm 
14 cm MTB 

13 cm  7 cm 14 cm MTB  
25  cm BMX 
16 cm Breedte 

Cijfers 10 cm  6 cm  5 cm   8 cm MTB 
10 cm BMX 
10 cm Trials 

Dikte van 
de lijn 

 1,5 cm  0,8 cm  0,8 cm 1,5cm MTB & BMX 

Publiciteit 6 cm hoog 
op het 
onderste 
deel. 
 
MTB-hoogte 
2,5 cm op 
het bovenste 
en onderste 
deel 

Rechthoek van  11 x 2 
cm op het onderste of 
bovenste deel 

1,5 cm  hoog 
op het 
onderste en 
bovenste 
gedeelte 

- MTB hoogte 2.5 cm 
   Op het bovenste en  
   onderste gedeelte 
- BMX 6 cm hoog op 
   het onderste deel 
- Trials 2.5 cm hoog 
op het onderste deel 

 
(gewijzigd per 01.01.01; 01.01.04; 01.10.09; 01.01.11; 13.03.15; 01.07.17; 01.01.19) 
 

1.3.076 De renners moeten ervoor zorgen dat hun identificatienummer altijd zichtbaar en 
leesbaar is. 
De identificatienummers moeten goed worden bevestigd en mogen niet geplooid of 
vervormd worden. 
  
(gewijzigd per 01.01.05) 
 

1.3.077 De door de organisator verstrekte identificatienummers worden door renners gebruikt 
zonder enige vorm van wijziging. Zij worden gratis door de organisator verstrekt nadat 
de licentie is gecontroleerd door het cpllege van commissarissen. 
 
(gewijzigd per 01.01.05; 01.01.17) 
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1.3.078 Bij een wereldkampioenschap worden de identificatienummers door de UCI geleverd. 
De reclameruimte is gereserveerd voor de UCI. 
  
(gewijzigd per 01.01.05) 

 
1.3.079 [Vervallen] 

 
1.3.080 Een renner die opgeeft, moet onmiddellijk zijn identificatienummer verwijderen. 

  
(gewijzigd per 01.01.05) 
 
Sponsoring 
 

N  Club(combinatie)sponsoring 
1.3.080.01 Met inachtneming van artikel 1.01.089 (ongeoorloofde reclame) mag een wielerclub 

gesponsord worden door meerdere sponsors voor alle categorieën. Met uitzondering 
van de leden die uitkomen in een LDT selectie of een door de UCI geregistreerde 
ploeg, zijn alle licentiehouders m.u.v. kader licentie’s verplicht de geregistreerde 
(sponsor)kleding van de wielerclub te dragen tijdens alle officiële wedstrijden. 
Enige uitzondering hierop geldt voor  de categorieën Amateurs en Masters). Zie 
hiervoor artikel 1.3.080.02. 
 
In alle gevallen dient per club minimaal een gehele categorie te worden gesponsord 
en niet een selectie van een aantal renners uit een bepaalde categorie. 
 
Voor dezelfde categorie mogen per discipline (weg, baan veld, MTB, BMX, etc.) 
verschillende sponsors op de kleding worden aangebracht. 
Het model en kleuren van de (geregistreerde) clubtrui dient echter voor alle 
categorieën en discipline’s gelijk te zijn. 
 
De controle op de verplichting tot het dragen van clubkleding berust in eerste instantie 
bij het desbetreffende clubbestuur welke binnen de regels van hun vereniging een 
sanctie dienen op te nemen. Vervolgens kan door de dienstdoende jury in tweede 
instantie controle worden uitgevoerd en een sanctie worden opgelegd conform Titel 
12 N. 
 
Zie voor sponsoring van clubcombinatieselecties artikel 1.3.047.01. 
 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.11; 01.01.12; 01.01.13) 
 

N                    Clubsponsoring Sportklasse(M) & Amateurs (M/V) 
1.3.080.02 Met inachtneming van artikel 1.01.089 (ongeoorloofde reclame) is voor Sportklasse 

(M) en Amateurs (M/V) de clubsponsoring volledig vrijgelaten. Met uitzondering van 
het hierna volgende is de verplichting tot het dragen van de verstrekte clubkleding in 
beginsel door voornoemde categorieën wel verplicht. 
Het clubbestuur kan hier regels voor uitvaardigen en besluiten de verplichting tot het 
dragen tijdens officiële wedstrijden te laten vervallen. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid tot individuele sponsoring met inachtneming van artikel 1.1.089 
(ongeoorloofde reclame) voor uitsluitend Sportklasse (M) en Amateurs (M/V). 
Voor alle overige voorwaarden wordt verwezen naar artikel N 1.3.080.01 . 
  
De controle op de verplichting tot het dragen van clubkleding berust in eerste instantie 
bij het desbetreffende clubbestuur welke binnen de regels van hun vereniging een 
sanctie dienen op te nemen. Vervolgens kan door de dienstdoende jury in tweede 
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instantie controle worden uitgevoerd en een sanctie worden opgelegd conform Titel 
12 N. 
 
(gewijzigd per 01.01.11; 01.01.12) 
 

N 
1.3.080.03  Met inachtneming van artikel 1.1.089 (ongeoorloofde reclame) kan de club hun 

leden/licentiehouders voorzien in kleding welke is voorzien van de overeengekomen 
reclame-uitingen van de sponsors. 
 
De wijze van voorziening zoals aantallen, eigen bijdrage, etc. is ter beoordeling van 
het desbetreffende clubbestuur. 
  
Renners/rensters die op grond van persoonlijke bezwaren geen reclame willen 
voeren, dienen daarover overeenstemming te bereiken met hun club. Het is de 
verantwoordelijkheid van een clubbestuur te bepalen welke renners/rensters van een 
gesponsorde categorie in aanmerking komen voor extra sponsoring.  
Met deze, voor extra sponsoring in aanmerking komende, renners/rensters dienen de 
afspraken dienaangaande te worden vastgelegd d.m.v. een verklaring.  
 
De controle op de verplichting tot het dragen van clubkleding berust in eerste instantie 
bij het desbetreffende clubbestuur welke binnen de regels van hun vereniging een 
sanctie dienen op te nemen. Vervolgens kan door de dienstdoende jury in tweede 
instantie controle worden uitgevoerd en een sanctie worden opgelegd conform Titel 
12 N. 
  
(gewijzigd per 01.01.09; 01.01.11; 01.01.12) 
 

N 
1.3.080.04  Het is een clubsponsor niet toegestaan eisen te stellen aan het clubbestuur inzake de 

aanwijzing of selectie voor deelname aan wedstrijden. 
 

N  Club(combinatie) sponsorerkenning 
1.3.080.05  Voor het verkrijgen van erkenning van de club(combinatie)sponsor(s) en toestemming 

tot het voeren van reclame op de uitrusting door de renners/rensters, dient de 
club(combinatie) aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
a.  inzending aan het KNWU-bureau van een aanvraag tot sponsorerkenning, 

waarop namen en adressen van alle betrokken sponsors zijn vermeld en 
beschreven is welke reclametekst(en) op de kleding worden gevoerd.  
Bij de aanvraag dient een exemplaar van de overeenkomst tussen de 
sponsor(s) en de club te worden gevoegd, waarin staat vermeld welke 
categorieën zullen worden gesponsord, welke geldbedragen aan de 
sponsoring zijn verbonden en op  welke tijdstippen de sponsorbedragen in de 
clubkas zullen worden gestort; 

b.  toezending ter goedkeuring aan het KNWU-bureau van de, van reclame 
voorziene wedstrijdtrui. De kleding zal na keuring aan de club worden 
geretourneerd; op de kleding van de clubcombinatieselectie mogen uitsluitend 
de hoofdsponsors van de elite-mannen categorie van de tot de combinatie 
behorende clubs voorkomen. 

c. storting van het erkenningbedrag (waarvan de hoogte jaarlijks door het 
Congres wordt vastgesteld) op de rekening van KNWU. Hierbij geldt dat voor 
elke aan te  trekken hoofdsponsor het erkenninggeld dient te worden betaald. 
Voor het shirt (en broek) van de clubcombinatie hoeft geen apart 
erkenningbedrag te worden betaald.  
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d. Vaste (geregistreerde) clubcombinaties of regio teams, mogen een 
gezamenlijk tenue kiezen die alleen gedragen wordt in wedstrijden waarin als 
geregistreerde clubcombinatie/regioteam wordt deelgenomen. 

 
(gewijzigd per 01.01.03; 01.01.18) 
  

N 
1.3.080.06  Onder geen voorwaarde mag aan wedstrijden worden deelgenomen in kleding met 

reclame, zolang niet aan alle voorwaarden tot erkenning is voldaan en schriftelijk 
bericht van erkenning van het KNWU-bureau is ontvangen.  
  
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N 
1.3.080.07  Clubs die de naam van hun sponsor officieel aan de clubnaam wensen te koppelen, 

kunnen daarvoor toestemming krijgen, mits: 
-  aan het Uniebureau een uittreksel wordt voorgelegd uit de notulen van hun 

algemene vergadering, waaruit blijkt dat een daartoe strekkend 
bestuursvoorstel in meerderheid is aangenomen; 

-  (nieuwe) statuten worden gedeponeerd, waarin deze naamskoppeling officieel 
wordt geregistreerd alsmede het bewijs van inschrijving in het 
verenigingenregister van de Kamer van Koophandel. 
Naamskoppeling wordt beschouwd als een sponsorovereenkomst, waarbij 
club en sponsor afspraken maken omtrent de voorwaarden over en weer en 
waarbij de officiële naam van een rechtspersoon (géén product) gekoppeld 
wordt aan de clubnaam. 
Alle reglementen ter zake van clubsponsoring blijven ook bij deze 
overeenkomst onverkort van kracht. 

  
N  Reclamevoering 
1.3.080.08  De te voeren reclame voor alle (inter)nationale wedstrijden is gebonden aan het 

gestelde in artikel 1.1.089.  
De te voeren reclame in alle wedstrijden op de nationale of regionale kalenders dient, 
naast het gestelde in art. 1.1.089 en 1.3.046 t/m 1.3.072, ook te voldoen aan de 
volgende (inter)nationaal vastgestelde regels: 
a.  niet toegestaan zijn: oranje truien en rood-wit-blauwe truien; 
b.  reclame uitingen mogen nimmer aanstootgevend of in strijd met de in 

Nederland geldende normen en waarden zijn; 
c. reclame uitingen mogen niet overwegend gelijk zijn aan een reeds eerder 

aangevraagde en verleende erkenning voor een andere club of selectie; 
uitingen dienen in dat geval op zijn minst qua kleurstelling te verschillen; 

d.  de in dit artikel bedoelde reclameteksten mogen uitsluitend van (een van) de 
erkende club-/LDT-sponsor(s) of bij de UCI geregistreerde ploegen zijn, 
waarvoor de deelnemer uitkomt; daarnaast is op elk kledingstuk het kenmerk 
of logo van de fabrikant éénmaal toegestaan. 

 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Sponsorerkenning LDT 
1.3.080.09 Voor het verkrijgen van erkenning voor een Landelijk Discipline Team(LDT) en 

toestemming tot het voeren van reclame op de uitrusting door de renners/rensters, 
dient het stichtingsbestuur, naast de in deel 2 van deze titel genoemde voorwaarden 
ook nog aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
a. Nieuwe sponsors voor LDT’s dienen de sponsoring in principe aan te gaan 

voor een periode van tenminste drie jaar; derhalve zijn zij verplicht het 
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erkenningsgeld voor de eerste drie jaren bij vooruitbetaling aan de KNWU te 
voldoen.  

b.  Bestaande sponsors voor LDT’s, die erkenning voor een daaropvolgend 
kalenderjaar verlangen, dienen voor 15 december het erkenningsgeld voor dat 
jaar aan de KNWU te voldoen. 

c.  Toezending ter goedkeuring aan het KNWU-bureau van het, van reclame 
voorziene, wedstrijdtricot.  
Onder geen beding mag aan wedstrijden worden deelgenomen in kleding met 
reclame, zolang niet aan alle voorwaarden tot erkenning is voldaan en 
schriftelijk bericht van erkenning van het KNWU-bureau is ontvangen. 

 
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Reclamevoering LDT 
1.3.080.10 Voor wat betreft de reclamevoering op de wedstrijdkleding zijn alle bepalingen 

eveneens van toepassing voor Landelijke Discipline Teams(LDT). Tevens gelden 
voor LDT’s alle aanvullende bepalingen. 
  
(gewijzigd per 01.01.11) 
 

N  Districtsselecties 
1.3.080.11 Voor de districtsselectie is, onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur, ook 

van toepassing al hetgeen is gesteld voor de Clubsponsoring. 
Het is een sponsor van een districtsselectie niet toegestaan eisen te stellen aan het 
districtsbestuur inzake samenstelling van de begeleiding, de aanwijzing c.q. selectie 
voor de deelname aan wedstrijden en de kleding van de renners, met uitzondering 
van de sponsoruiting. 
    

N  Sponsorerkenning districtsselectie 
1.3.080.12 Voor het verkrijgen van erkenning van de sponsor(s) voor een districtsselectie en 

toestemming tot het voeren van reclame op de uitrusting door de renners/rensters, 
dient het districtsbestuur aan de voorwaarden te voldoen zoals die ook gelden voor 
de clubsponsorerkenning. 
 

N  Reclamevoering districtsselectie 
1.3.080.13 Voor wat betreft de reclamevoering op de wedstrijdkleding zijn alle bepalingen 

eveneens van toepassing voor districtsselecties. Het is toegestaan om op de 
linkerborst van het tricot te laten blijken van welke (gesponsorde) club de renner lid 
is.  
De afmetingen van deze uiting mogen bedragen 8x8 cm (vierkant) of 4x16 cm 
(rechthoek) of een cirkel met een diameter van 9 cm. Tevens gelden eveneens voor 
districtsselecties alle algemene bepalingen. 
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ANNEX A  UCI LIJST MET GEAUTORISEERDE WEDDENSCHAPPEN 
 
Na een evaluatie van de risico's verbonden aan sportweddenschappen tijdens het wielrennen, heeft het UCI Management Comité een lijst opgesteld van geautoriseerde 
weddenschappen (evenementen en soorten weddenschappen) voor elk wedbedrijf dat wil optreden als sponsor van een organisator, team of licentie -houder. 
  
Sponsoring is toegestaan op voorwaarde dat weddenschappen uitsluitend worden georganiseerd op de evenementen vermeld in de eerste tabel en dat de soorten 
weddenschappen in overeenstemming zijn met de weddenschappen vermeld in de tweede tabel hieronder. 

 

Discipline      Elite Mannen Evenementen      Elite Vrouwen Evenementen  

Weg  

UCI Wereld kampioenschappen - Wegwedstrijd  
UCI Wereld kampioenschappen – Individuele Tijdrit  
UCI Wereld Kampioenschappen – Ploegentijdrit Gemengde estafette  
UCI WorldTour Evenementen  
UCI ProSeries Evenementen 
Olympische Spelen  
UEC Europese Kampioenschappen – Weg Wedstrijd  
UEC Europese Kampioenschappen – Individuele Tijdrit  
UEC Europese Kampioenschappen – Ploegentijdrit Gemengde estafette  
Nationale Kampioenschappen van de top 15 landen van de UCI Weg Wereld Ranking voor           
   Landen  

UCI Wereld Kampioenschappen - wegwedstrijd  
UCI Wereld Kampioenschappen - Individuele Tijdrit  
UCI Wereld Kampioenschappen – Ploegentijdrit Gemengde Estafette  
UCI Vrouwen WorldTour Evenementen  
Olympische Spelen  
UEC Europese Kampioenschappen – Weg Wedstrijd  
UEC Europese Kampioenschappen - Individuele Tijdrit  
UEC Europese Kampioenschappen – Ploegentijdrit Gemengde estafette  
Nationale Kampioenschappen van de top 15 landen van de UCI Weg Wereld Ranking voor  
   Landen  

  

Baanwielrennen 1 
UCI Wereld Kampioenschappen  
UCI Wereld Beker wedstrijden  
Olympische Spelen 

UCI Wereld Kampioenschappen  
UCI Wereld Beker wedstrijden 
Olympische Spelen 

Mountain Bike  
UCI Wereld Kampioenschappen (alleen XCO en DHI)  
UCI Wereld Beker wedstrijden (alleen XCO en DHI)  
Olympische Spelen  

UCI Wereld Kampioenschappen (alleen XCO en DHI)  
UCI Wereld Beker wedstrijden (alleen XCO en DH)  
Olympische Spelem  

BMX  
UCI Wereld Kampioenschappen  
UCI Wereld Beker wedstrijden  
Olympische Spelen  

UCI Wereld Kampioenschappen 
UCI Wereld Beker wedstrijden 
Olympische Spelen 

Veldrijden  

UCI Wereld Kampioenschappen  
UCI Wereld Beker wedstrijden 
UEC Europese Kampioenschappen  
UCI Klasse 1 evenementen (C1)  
Nationale Kampioenschappen van de top 3 landen van de UCI Wereld Ranking Veldrijden           
   voor Landen  

UCI Wereld Kampioenschappen  
UCI Wereld Beker wedstrijden   
UEC Europese Kampioenschappen  
UCI Klasse 1 evenementen (C1)  
Nationale Kampioenschappen van de top 3 landen van de UCI Wereld Ranking Veldrijden  
   voor Landen  

 

1  De UCI Track Cycling Nations Cup en de UCI Track Cycling League evenementen worden vanaf 2021 toegevoegd.  
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Discipline  Type weddenschappen  

Weg 

Eendaagse wedstrijden: 

 
De top 10 (inclusief de Winnaar, podium en de andere combinatie gerelateerd  naar de top 10 van de uitslag)  
  
Stage races:  

 
Algemeen Eind Klassement top 10 (inclusief Winnaar, podium en iedere andere combinatie gerelateerd aan de top 10 van de uitslag)  
Etappe podium (inclusief winnaar en iedere andere combinatie gerelateerd aan de top 10 van de uitslag) 
Officieel Eindpodium van secundair klassement  (inclusief winnaar en iedere andere combinatie gerelateerd aan de top 3 van de uitslag)  
Team of Algemeen eindklassement en/of winnaar van een secundair klassement  

Leider van het Algemeen Klassement en/of secundair klassement 
Het team van de etappe winnaar  
Winaar van de tussensprint 
  
Ploegentijdritten:  

 
Podium van de wedstrijd (inclusief Winnaar en iedere ander combinatie gerelateerd naar de top 3 van de uitslag)  
  
Wereld Kampioenschappen en Olympische Spelen: 

 
Top 10 van de wedstrijd (inclusief Winnaar, podium en iedere andere combinaties gerelateerd aan de top 10 van de uitslag).  

Het aantal medailles per land 

Baanwielrennen  

Podium van de wedstrijd (inclusief Winnaar en iedere ander combinatie gerelateerd aan de top 3 van de uitslag)  
  
Toernooi competities:  
  
Kwalificatie voor iedere ronde of eind tournooi (kwart finale, halve finale, etc.)  
  
Wereld Kampioenschappen en Olympische Spelen:  
  
Podium van de wedstrijd (inclusief winnaar en iedere andere combinatie gerelateerd aan de top 3 van de uitslag)  

Het aantal medailles per land  
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Mountain Bike  

Podium van de wedstrijd (inclusief winnaar en iedere andere combinatie gerelateerd tot de top 3 van de uitslag)  
  
Wereld Kampioenschappen en Olympische Spelen:  
  
Podium van de wedstrijd (inclusief Winnaar en iedere andere combinatie gerelateerd tot de top 3 van de uitslag)  

Het aantal medailles per land  

BMX  

Podium van de wedstrijd (inclusief winnaar en iedere andere combinatie gerelateerd tot de top 3 van de uitslag) 
Kwalificatie voor iedere ronde of eind toernooi (kwart finale, halve finale, etc.)  
  
Wereld Kampioenschappen en Olympische Spelen:  
 
Podium van de wedstrijd (inclusief Winnaar en iedere andere combinatie gerelateerd naar de top 3 van de uitslag) 

Het aantal medailles per land  

Veldrijden  
Podium van de wedstrijd (inclusief Winnaar en iedere andere combinatie gerelateerd naar de top 3 van de uitslag)  

  
Dit document wordt jaarlijks herzien en bevestigd. Elk verzoek tot opname van een evenement of type weddenschap voor het volgende kalenderjaar moet uiterlijk op 30 juni bij de UCI worden 
ingediend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


