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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN WEGWIELRENNEN 
 

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN WEG 
 
ALGEMEEN 
 
In geel zijn enkele kleine aanpassingen weergegeven ten opzichte van de Jaarlijkse Besluiten 2018 
 
In 2018 zullen er, met uitzondering van de Jeugd (M/J), Nieuwelingen en Nieuweling-Meisjes, uitsluitend 
nationale kampioenschappen worden verreden voor de officiële UCI categorieën. Dit impliceert o.m. dat een 
officieel nationaal kampioenschap op de Weg voor Amateurs en Sportklasse niet zal worden verreden. Het 
NK Weg Belofte-vrouwen komt te vervallen. 
 
Aan nationale kampioenschappen weg kan uitsluitend worden deelgenomen door individuele licentiehouders 
behorend tot de categorie waarvoor het kampioenschap wordt georganiseerd, 
en die: 
- de Nederlandse nationaliteit bezitten en op grond van de aangegeven selectiecriteria startgerechtigd, 
daarvoor inschrijven of worden uitgenodigd; 
- in het bezit zijn van een door de KNWU uitgegeven licentie of, bij bezit van een bij de UCI aangesloten 
buitenlandse federatie uitgegeven licentie; 
- in het bezit zijn van een basislidmaatschap van de KNWU. 
 
Gelet op artikel 1.1.034 Bis van het UCI-reglement is het bij deelname aan o.m. nationale 
kampioenschappen voor m.n. de UCI-categorieën Elite (M/V), Beloften (M/V) en Junioren (M/V) verplicht om 
een UCI-ID te hebben. 
De te verdienen UCI- punten bij een nationaal kampioenschap zullen anders niet worden verkregen omdat, 
bij in gebreke zijn van een dergelijke UCI-ID, de renner geacht wordt niet te hebben deelgenomen en 
derhalve geen UCI- punten zal krijgen respectievelijk als nationaal kampioen niet zal worden erkend. 
 
De behaalde nationale kampioenstruien mogen, gelet op artikel N 1.3.067.01, gedragen worden in alle 
nationale (combi)wedstrijden. Wanneer meer dan één nationale kampioenstrui aan de wedstrijd deelneemt, 
dan dienen de rugnummers duidelijk herkenbaar te worden gedragen. 
 
SELECTIE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN WEG 
 
Kwalificatienormen 
Voor alle hieronder genoemde categorieën (m.u.v. Jeugd) geldt, dat uit de opgemaakte KNWU-ranglijsten, 
peildatum 3 weken voor het evenement, de eerste 145 renners en rensters worden uitgenodigd. 
Toegevoegd aan deze selecties worden alle renners en rensters die in het lopende jaar UCI-punten hebben 
behaald. 
 
Daarnaast zijn, los van het regelmatigheidsklassement, de eerste 5 aankomende uit het district- of 
regiokampioenschap (1 uitslag) op de weg direct geplaatst voor het Nationaal Kampioenschap op de weg 
(mits er minimaal 15 deelnemers van dezelfde categorie daadwerkelijk deelnemen aan het district- of 
regiokampioenschap), zie artikel 1.2.029.28. Eventueel gewenste toevoegingen door de bondscoaches 
dienen door hen uiterlijk 2 weken voor het evenement bij de Commissie Wegsport te zijn voorgelegd.  
 
Concept startlijsten worden uiterlijk 2 weken voor aanvang evenement gepubliceerd. Definitieve startlijsten 
worden uiterlijk 1 week voor aanvang van het evenement gepubliceerd. Toevoegingen zijn daarna niet meer 
mogelijk. 
 
NK Weg Elite-Mannen m/c 
Voor dit kampioenschap hoeft NIET te worden ingeschreven.  
Alle Elite-Mannen met contract (Beroepsrenners A en B) worden uitgenodigd, waarbij geen selectie zal 
plaatsvinden, dit m.u.v. Elite-Mannen met contract in een andere discipline dan de weg 
(MTB/Veldrijden/Baan) en op de weg voor een club uitkomen. Zij dienen zich te plaatsen voor deelname NK 
Elite-Mannen zonder contract volgens de bovenstaande kwalificatienormen.  
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NK Weg Elite-Mannen z/c 
Voor dit kampioenschap hoeft NIET te worden ingeschreven.  
Het NK Elite-Mannen zonder contract zal in een aparte wedstrijd plaatsvinden. Renners worden uitgenodigd 
volgens de bovenstaande kwalificatienormen. Er is geen voorinschrijving via Mijn KNWU. 
 
NK Weg Elite-Vrouwen m/c 
Voor dit kampioenschap hoeft NIET te worden ingeschreven.  
Alle Elite-Vrouwen deel uitmakend van een UCI Women Team worden uitgenodigd, waarbij geen selectie zal 
plaatsvinden, dit m.u.v. Elite-Vrouwen met contract in een andere discipline dan de weg 
(MTB/Veldrijden/Baan) en op de weg voor een club uitkomen. Zij dienen zich te plaatsen voor deelname NK 
Elite-Vrouwen zonder contract volgens de bovenstaande kwalificatienormen. 
 
NK Weg Elite-Vrouwen z/c 
Voor dit kampioenschap hoeft NIET te worden ingeschreven.  
Rensters worden uitgenodigd volgens de bovenstaande kwalificatienormen. Ook in 2018 zal er in de 
wedstrijd voor Elite-Vrouwen voor de Elite-Vrouwen zonder contract (clubvrouwen) een aparte titel te 
verdienen zijn met de uitreiking van een rood/wit/blauwe trui op dezelfde wijze als bij de Elite-Vrouwen. 
Tevens zal er een gouden, zilveren en bronzen medaille te verdienen zijn voor de eerste drie aankomende 
Elite-Vrouwen zonder contract. Mocht een Elite-Vrouw zonder contract het NK in zijn geheel winnen, dan 
krijgt zij de titel Nationaal kampioen vrouwen. 

Naast bovengenoemde kwalificatiecriteria krijgt de ploegleider van die club die in 2017 heeft deelgenomen 
aan ALLE wedstrijden van de clubcompetitie, de mogelijkheid om maximaal 2 rensters toe te voegen aan het 
deelnemersveld. Dit in overleg en na goedkeuring van de coördinator Vrouwen van de commissie wegsport. 

NK Weg Beloften 
Voor dit kampioenschap hoeft NIET te worden ingeschreven.  
Alle Beloften met contract Beroepsrenners A dienen deel te nemen aan het NK Weg Elite-Mannen m/c. Alle 
Beloften met contract Beroepsrenners B worden uitgenodigd, waarbij geen selectie zal plaatsvinden m.u.v. 
Beloften met contract in een andere discipline dan de weg (MTB/Veldrijden/Baan) en op de weg voor een 
club uitkomen. Zij dienen zich net als alle andere Beloften renners te plaatsen voor deelname volgens de 
bovenstaande kwalificatienormen. Er is geen voorinschrijving via Mijn KNWU. 
 
NK Weg Nieuwelingen en Junioren 
Voor dit kampioenschap hoeft NIET te worden ingeschreven.  
Renners worden uitgenodigd volgens de bovenstaande kwalificatienormen. 
 
NK Weg Nieuweling-Meisjes en Junior-Vrouwen  
Voor dit kampioenschap hoeft NIET te worden ingeschreven.  
Rensters worden uitgenodigd volgens de bovenstaande kwalificatienormen. 
 
NK Weg Masters 
Voor dit kampioenschap moet tijdig persoonlijk worden ingeschreven.  
Aan het Nationale Kampioenschap voor Masters (Mannen: 30+, 40+, 50-54, 55-59, 60-64 en 65+) kunnen 
alle licentiehouders met de internationale aanduiding Master op de licentie deelnemen voor zover voldaan 
wordt aan de gestelde leeftijdseis (op basis van geboortejaar in aangegeven leeftijdscategorie).  
 
De wedstrijden worden verreden in de klassen 30+, 40+, 50+ en 60+ waarna gehuldigd zal gaan worden op 
basis van de indeling op 5 jaar. Wanneer het maximum toegestane aantal deelnemers wordt overschreden, 
dan kan worden teruggevallen op het regelmatigheidsklassement welke is terg te vinden via “Mijn KNWU”. 
Hierdoor ontstaat een selectieprocedure welke bindend zal zijn. 
 
De Masters dienen tijdens een nationaal kampioenschap deel te nemen aan de voor hen geldende 
leeftijdscategorie en kunnen niet deelnemen in een lagere leeftijdscategorie. 
Buiten de genoemde leeftijdscategorieën op de licentie is dit verder van toepassing voor de tussenleeftijden 
(indeling op 5 jaar). 
Voorbeeld: Een renner die in de loop van 2018 de leeftijd van 35 jaar bereikt en deelneemt aan de wedstrijd 
30-39, kan uitsluitend in de uitslag voor 35-39 voorkomen.  
Iemand die in de loop van 2018 45 jaar wordt in de uitslag 45-49. 
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Iemand die in de loop van 2018 55 jaar wordt in de uitslag 55-59. 
Iemand die in de loop van 2018 65 jaar wordt in de uitslag 65+. 
 
Vrouwen zonder contract mogen, indien zij de gerechtigde leeftijd hebben bereikt, deelnemen aan het 
nationaal kampioenschap voor Masters vrouwen 30+. 
 
NK Weg Jeugd 
De selectie voor het NK Weg Jeugd zal wederom gedaan worden door de Districten (lidmaatschap van de 
vereniging is leidend voor bepaling van in welk district de renner geselecteerd wordt). Het is aan de 
Districten om te bepalen hoe zij de selectie doen voor het NK Weg jeugd. Als de geselecteerden bekend 
zijn, volgt er een uitnodiging door de KNWU. 
 
Wedstrijden in de maand maart mogen niet meetellen voor de kwalificatie van het NK Jeugd. 
 
De districten krijgen vanuit het uniebureau bericht hoeveel renners/rensters er in de diverse categorieën 
vanuit hun district geplaatst kunnen worden. 
In verband met de uitnodigingen, programmadruk, etc. moeten de districten tijdig opgaaf hebben gedaan van 
de renners/rensters die zich hebben geplaatst. 
Opgaaf per E-mail aan wegsport@knwu.nl. 
 
Ingeval men toestemming van de consul heeft om een categorie hoger te rijden, dan dient ook in deze 
(hogere) categorie tijdens het NK te worden deelgenomen. Toestemming kan verkregen worden door een 
onderbouwde voordracht, door de verengingstrainer, naar de Consul te sturen. 
Ingeval men toestemming van de consul heeft om een categorie lager te rijden, dan is deelname aan het NK 
niet mogelijk. 
 
De startprocedure is gelijk aan 2017, dus de renner/renster met de meeste punten vanuit de diverse 
districten worden als eerste opgeroepen naar de start. 
 
PUNTENTELLING KNWU-RANGLIJSTEN WEGSPORT 
 

Plaats  
Schema 

1 

Schema 

2 

Schema 

3 

Schema 

4 

Schema 

5 

1 150 100 50 35 15 

2 120 80 40 30 12 

3 106 70 36 25 10 

4 94 60 34 20 8 

5 82 50 32 18 6 

6 70 40 30 16 5 

7 64 36 28 14 4 

8 58 32 26 13 3 

9 54 30 24 12 2 

10 50 28 22 11 1 

11 46 26 20 10 

12 43 24 19 9 

13 40 22 18 8 

14 37 20 17 7 

15 34 18 16 6 

16 31 16 15 5 

17 28 14 14 4 

18 26 13 13 3 

19 24 12 12 2 

20 22 11 11 1 

21 20 10 10  

22 18 9 9  

mailto:wegsport@knwu.nl


KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE                    

 

 
Selectieprocedure NK weg en NK Tijdrijden op de Weg 2018 - 4 - 
 

23 16 8 8  

24 14 7 7  

25 12 6 6  

26 10 5 5  

27 8 4 4  

28 6 3 3  

29 4 2 2  

30 2 1 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elite/Belofte wedstrijden in Nederland Schema 

Internationale eendaagse 1 

Internationale meerdaagse – Etappe (excl. TTT = Ploegentijdrit) 1 

Internationale meerdaagse – Eindklassement 1 

Topcompetitie & Vrije wedstrijd eendaagse 2 

Topcompetitie & Vrij wedstrijd meerdaagse – Etappe (excl. TTT) 2 

Topcompetitie & Vrij wedstrijd meerdaagse – Eindklassement 2 

Clubcompetitie eendaagse 3 

Clubcompetitie meerdaagse – Etappe (Excl. TTT) 3 

Clubcompetitie meerdaagse – Eindklassement 3 

District kampioenschap 4 

Criteriums * 5 

Vrouwen wedstrijden in Nederland Schema 

Internationale eendaagse 1 

Internationale meerdaagse – Etappe (excl. TTT) 1 

Internationale meerdaagse – Eindklassement 1 

Vrije wedstrijd eendaagse 2 

Vrije wedstrijd meerdaagse – Etappe (excl. TTT) 2 

Vrije wedstrijd meerdaagse – Eindklassement 2 

Clubcompetitie eendaagse 3 

Clubcompetitie meerdaagse – Etappe (excl. TTT) 3 

Clubcompetitie meerdaagse – Eindklassement 3 

District kampioenschap/ Regio Kampioenschap (1 uitslag) 4 

Criteriums * & ** 5 

Nieuwelingen & Junioren wedstrijden in Nederland 

Nieuweling meisjes & Junior vrouwen wedstrijden in Nederland 

Schema 

Internationale eendaagse 2 

Internationale meerdaagse – Etappe (excl. TTT) 3 

Internationale meerdaagse – Eindklassement 1 

Nationale wedstrijd eendaagse 3 

Nationale wedstrijd meerdaagse – Etappe (excl. TTT) 4 

Nationale wedstrijd meerdaagse – Eindklassement 2 

Klimmerstrofee criteriums 4 

NK Tijdrijden 3 

District kampioenschap/ Regio Kampioenschap (1 uitslag) 4 

NK Veldrijden, NK MTB en NK Baan (achtervolging & puntenkoers) 4 

Criteriums 5 

Masterwedstrijden in Nederland Schema 

Vrije wedstrijd 2 

District kampioenschap/ Regio Kampioenschap (1 uitslag) 4 

Criteriums 5 
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* Bij combiwedstrijden worden de punten verkregen van de werkelijke uitslag. Er zal dus geen 
opschuiving plaatsvinden ingeval een Amateur in de uitslag voorkomt. 

** Vrouwencriteriums die samenvallen met een vrije- of topcompetitiewedstrijd en/of clubcompetitie 
wedstrijden tellen niet mee voor de KNWU ranglijst –wegsport. 

*** Bij criteriums gelijktijdig met wedstrijden op de nationale kalender voor Junior vrouwen. en 
Nieuweling meisjes geen punten voor het regelmatigheidsklassement. 

 
Noot. Omlopen welke niet als één of meerdaagse wegwedstrijd worden aangeduid, krijgen de puntentelling 

volgens het criterium (Schema 5). 
 
VOLGORDE PLOEGLEIDERSWAGENS NK OP DE WEG 
Bij de NK’s weg voor Elite-Mannen, Elite-Vrouwen en Beloften zijn ‘eigen’ ploegleiderswagens toegestaan in 

de karavaan. UCI ploegen waarvan minimaal 4 en Clubploegen waarvan minimaal 5 eigen renners of 

rensters zijn uitgenodigd krijgen automatisch hun plek in de karavaan toegewezen. (Ploegen die voldoende 

renners/rensters hebben hoeven zich niet meer aan te melden bij de KNWU.) 

UCI ploegen met minder dan 4 en Clubploegen met minder dan 5 eigen renners of rensters dienen zelf 

combinaties te maken waarmee het minimum aantal te volgen renners/rensters wordt gehaald. Zij dienen dit 

minimaal 5 dagen voor aanvang evenement te hebben doorgegeven aan de KNWU (wegsport@knwu.nl).  

De karavaan is verdeeld in de volgende 4 groepen: 
 

1. Ploegen met 10 of meer eigen renners/rensters 
2. Ploegen met 5, 6, 7, 8 of 9 eigen renners/rensters 
3. UCI Ploegen met 4 eigen renners/rensters 
4. Ploegen met onvoldoende eigen renners of rensters 

 
De volgorde van ploegleiderswagens wordt minimaal 3 dagen voor aanvang evenement vastgesteld en 

gepubliceerd volgens onderstaande:  

1. Het aantal uitgenodigde eigen renners/rensters bepaald de volgorde binnen bovenstaande groepen. 

2. Bij gelijk aantal eigen renners/rensters wordt binnen een groep de volgorde eerst bepaald op WT, 

ProC, CT/WT of club;  

3. daarna de best geplaatste renner of renster van de ploeg in de UCI ranking (stand bij opmaken 

volgordelijst); 

4. daarna de best geplaatste renner of renster van de ploeg in de KNWU-ranglijst (stand gebruikt bij 

selectie). 

Het wagennummer en eventueel andere benodigdheden worden uitgedeeld bij het afhalen van de 

rugnummers.  

VERZORGING NK OP DE WEG 
Tijdens de NK’s Weg is verzorging uit de auto niet toegestaan. De wedstrijdcommissarissen bepalen 
wanneer en op welke plaats(en) verzorging is toegestaan.  
 
 

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN TIJDRIJDEN 
 
ALGEMEEN 
Om aan dit kampioenschap deel te nemen dient persoonlijk te worden ingeschreven in ALLE categorieën. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement. 
 
Aan nationale kampioenschappen weg kan uitsluitend worden deelgenomen door individuele licentiehouders 
behorend tot de categorie waarvoor het kampioenschap wordt georganiseerd, 
en die: 
- de Nederlandse nationaliteit bezitten en op grond van de aangegeven selectiecriteria startgerechtigd, 
daarvoor inschrijven of worden uitgenodigd; 

mailto:wegsport@knwu.nl
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- in het bezit zijn van een door de KNWU uitgegeven licentie of, bij bezit van een bij de UCI aangesloten 
buitenlandse federatie uitgegeven licentie; 
- in het bezit zijn van een basislidmaatschap van de KNWU. 
 
Om mee te kunnen tellen als kwalificatiewedstrijd is de uiterste datum voor het organiseren van het DK’s 
en/of RK’s tijdrijden 1 juni 2018.  
 
Concept startlijsten worden uiterlijk 2 weken voor aanvang evenement gepubliceerd, hierin worden ook per 
categorie reserves aangegeven. Definitieve startlijsten worden uiterlijk 1 week voor aanvang van het 
evenement gepubliceerd. 
 
Gelet op artikel 1.1.034 Bis van het UCI-reglement is het bij deelname aan nationale kampioenschappen 
voor m.n. voor de UCI-categorieën Elite (M/V), Beloften (M/V) en Junioren (M/V) verplicht om een UCI-ID te 
hebben. 
De te verdienen UCI- punten bij een nationaal kampioenschap zullen anders niet worden verkregen omdat, 
bij in gebreke zijn van een dergelijke UCI-ID, de renner geacht wordt niet te hebben deelgenomen en 
derhalve geen UCI- punten zal krijgen respectievelijk zal een kampioenstitel niet worden erkend. 
 
SELECTIE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN TIJDRIJDEN 

 
NK Tijdrijden Elite-Mannen m/c 
Voor dit kampioenschap moet tijdig persoonlijk worden ingeschreven.  
Elite-Mannen met contract (Beroepsrenners A en B) zijn daarna automatisch geplaatst. (Door ploegleiders of 
coaches opgegeven renners dienen persoonlijk te hebben ingeschreven om in aanmerking te komen voor 
deelname.) 
 
NK Tijdrijden Elite-Mannen z/c 
Voor dit kampioenschap moet tijdig persoonlijk worden ingeschreven.  
Selectie voor de Elite z/c vindt plaats op aanwijzing door de coördinator i.s.m. de bondscoach, waarbij 
(inter)nationale en/of regionale prestaties (m.n. districtskampioenschappen) in tijdrijden leidend zijn. 
De eerste van het district- of regiokampioenschap is geplaatst. 
 
NK Tijdrijden Elite-Vrouwen/Beloften-Vrouwen 
Voor dit kampioenschap moet tijdig persoonlijk worden ingeschreven.  
Selectie vindt plaats op aanwijzing door de coördinator i.s.m. de bondscoach, waarbij (inter)nationale en/of 
regionale prestaties (m.n. districtskampioenschappen) in tijdrijden leidend zijn. (Door ploegleiders of coaches 
opgegeven renners dienen persoonlijk te hebben ingeschreven om in aanmerking te komen voor deelname.) 
Mocht een Elite-Vrouw zonder contract het NK in zijn geheel winnen, dan krijgt zij de titel Nationaal 
kampioen vrouwen. 
 
NK Tijdrijden Elite-Vrouwen z/c 
Voor dit kampioenschap moet tijdig persoonlijk worden ingeschreven.  
Ook in 2018 zal er in de wedstrijd voor Elite-Vrouwen voor de Elite-Vrouwen zonder contract (clubvrouwen) 
een aparte titel te verdienen zijn met de uitreiking van een rood/wit/blauwe trui op dezelfde wijze als bij de 
Elite-Vrouwen. Tevens zal er een gouden, zilveren en bronzen medaille te verdienen zijn voor de eerste drie 
aankomende elite vrouwen zonder contract. Mocht een Elite-Vrouw zonder contract het NK in zijn geheel 
winnen, dan krijgt zij de titel Nationaal kampioen vrouwen. 
 
NK Tijdrijden Beloften 
Voor dit kampioenschap moet tijdig persoonlijk worden ingeschreven.  
Beloften met contract Beroepsrenners A worden ingedeeld bij het NK Tijdrijden Elite-Mannen m/c. Beloften 
met contract Beroepsrenners B zijn daarna automatisch geplaatst. Selectie vindt plaats op aanwijzing door 
de coördinator i.s.m. de bondscoach, waarbij (inter)nationale en/of regionale prestaties in tijdrijden leidend 
zijn. De eerste van het district- of regiokampioenschap is geplaatst. 
 
NK Tijdrijden Nieuwelingen & Junioren 
Voor dit kampioenschap moet tijdig persoonlijk worden ingeschreven.  
De selectie voor de nationale kampioenschappen tijdrijden voor Nieuwelingen en Junioren zal lopen via de 
STDC’s. De verdeling en wijze van selectie zal nader worden bepaald en kan per district verschillend zijn. 
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Selectielijsten vanuit de STDC’s dienen 3 weken voor het evenement door de commissie Wegsport te zijn 
ontvangen, waarbij van belang is dat door de STDC geselecteerde renners/rensters persoonlijk hebben 
ingeschreven om in aanmerking te komen voor deelname. 
 
NK Tijdrijden Nieuweling-Meisjes & Junioren-Vrouwen 
Voor dit kampioenschap moet tijdig persoonlijk worden ingeschreven.  
De selectie voor de nationale kampioenschappen tijdrijden voor Nieuweling-Meisjes en Junior-Vrouwen zal 
lopen via de STDC’s. De verdeling en wijze van selectie zal nader worden bepaald en kan per district 
verschillend zijn. Selectielijsten vanuit de STDC’s dienen 3 weken voor het evenement door de commissie 
Wegsport te zijn ontvangen, waarbij van belang is dat door de STDC geselecteerde renners/rensters 
persoonlijk hebben ingeschreven om in aanmerking te komen voor deelname. 
 
NK Tijdrijden Masters 
Voor dit kampioenschap moet tijdig persoonlijk worden ingeschreven.  
Aan het Nationale Kampioenschap voor Masters (Mannen: 30+, 40+, 50+, 60+) kunnen alle licentiehouders 
met de internationale aanduiding Master op de licentie deelnemen voor zover voldaan wordt aan de gestelde 
leeftijdseis (op basis van geboortejaar in aangegeven leeftijdscategorie). 
 
De Masters dienen tijdens een nationaal kampioenschap deel te nemen aan de voor hen geldende 
leeftijdscategorie en kunnen niet deelnemen in een “lagere” leeftijdscategorie.  
 
Vrouwen zonder contract mogen, indien zij de gerechtigde leeftijd hebben bereikt, deelnemen aan het 
nationaal kampioenschap voor Masters vrouwen 30+. 
 
MATERIAAL 
De KNWU-reglementen m.b.t. de fiets zijn van toepassing (artikel 1.3.021 en 1.3.023). Het gebruik van 
aerodynamisch materiaal is toegestaan. 
 
Ingevolge artikel 20.2.010 mag bij de categorie Nieuwelingen uitsluitend op een traditionele/conventionele 
fiets en materiaal worden gereden zonder opzetsturen, dichte wielen etc. Een specifieke tijdritfiets is niet 
toegestaan. Voor alle duidelijkheid wordt in artikel 1.3.018 het wiel omschreven. Deze dient minimaal 12 
spaken te hebben. 
 
 

NATIONALE CLUB KAMPIOENSCHAPPEN 
 
ALGEMEEN 
 
De Nationale Club Kampioenschap (NCK) worden verreden in de vorm van een ploegentijdrit voor clubs. Om 
aan dit kampioenschap te kunnen deelnemen, dient de ploeg minimaal 3 weken voor aanvang van het 
evenement te hebben ingeschreven.  
 
Door de verenging aangemelde renners hebben een door de KNWU uitgegeven licentie of, bij bezit van een 
bij de UCI aangesloten buitenlandse federatie uitgegeven licentie, in het bezit zijn van een 
basislidmaatschap van de KNWU met daarop de naam van de vereniging. Renners die tijdens het seizoen 
(na 1 maart) van vereniging hebben gewisseld zijn uitgesloten van deelname.  
 
Buitenlandse renners kunnen meedoen als ze lid zijn van de desbetreffende Nederlandse vereniging en een 
KNWU licentie hebben. 
 
Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat er met alleen een basislidmaatschap deelgenomen kan worden aan 
het NCK in de juiste categorie.  
 
Categorieën 
Er wordt gereden in 4 verschillende categorieën: 
 
A. Professional-A en -B, Elite-man, Belofte-man, Amateur-man, Sportklasse-man, Elite-vrouw, Belofte-

vrouw, Amateur-vrouw 
B. Junior-man, Nieuweling-man, Junior- vrouw* en Nieuweling-vrouw* 
C. Elite-vrouw, Belofte-vrouw, Amateur-vrouw, Junior-vrouw en Nieuweling-vrouw 
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D. Jeugdrenners, vanaf categorie 5 jongens en categorie 4 meisjes 
 
* Per vereniging mag er maximaal 1 ploeg per categorie deelnemen. met uitzondering van de B 

categorie. Een vereniging mag in de B categorie 2 teams opstellen als er 1 van de 2 teams een 
volledig vrouwenteam is bestaande uit Junioren Vrouwen en Nieuwelinge-meisjes, bij mixed teams is 
er één team per vereniging toegestaan. Er wordt van de B categorie maar 1 uitslag opgemaakt. 

 
Aantal renners/rensters per ploeg 
A-ploegen mogen maximaal uit 6 renners bestaan. B-, C- en D-ploegen uit maximaal 4 renners/rensters. Het 
minimaal startende aantal renners per ploeg is voor de A-categorie 4 renners en bij de B-, C- en D-ploegen 3 
renners/rensters. 
 
Verzet 
Voor alle deelnemers geldt dat zij hun maximaal geldende verzet voor de hoogste combinatie in hun klasse 
mogen rijden. Hieronder volgt het overzicht met de maximale verzetten per licentiecategorie: 

A. Vrij  
B. 7,93 m (max. verzet Junioren) 
C.  Vrij  
D.  6,55 m (max. verzet categorie 7) 

 
Volgauto 
Iedere deelnemende ploeg is verplicht om door één auto van de betreffende ploeg te worden gevolgd. 
(Alleen personenwagens, busjes zijn niet toegestaan.) 
 
Materiaal 
De KNWU-reglementen m.b.t. de fiets zijn van toepassing (artikel 1.3.021 en 1.3.023). Het gebruik van 
aerodynamisch materiaal is toegestaan.  
 
Als gevolg van artikel 20.2.010 mag bij de categorie Jeugd uitsluitend op een traditionele/conventionele fiets 
en materiaal worden gereden zonder opzetsturen, dichte wielen etc. Een specifieke tijdritfiets is niet 
toegestaan. Voor alle duidelijkheid wordt in artikel 1.3.018 het wiel omschreven. Deze dient minimaal 12 
spaken te hebben. 
 
Voor Nieuwelingen en Nieuweling-meisjes geldt dat zij in deze wedstrijd, anders dan normaal, mogen 
deelnemen met aerodynamisch materiaal gelijk aan de andere renners/rensters uit de B of C categorie. 
 
Communicatieapparatuur 
Het gebruik van communicatieapparatuur (oortjes) is toegestaan voor de categorieën A, B en C. 
 
Transponders 
Renners/rensters zijn verplicht om hun eigen transponder, die zij bij de KNWU geregistreerd hebben, op de 
voorgeschreven wijze aan de voorvork van hun (tijdrit)fiets te bevestigen. 
 
Clubkleuren 
De vereniging is verplicht te rijden in de officieel geregistreerde clubkleuren. De deelnemende 
beroepsrenners moeten eveneens rijden in het tricot van hun vereniging. Wel zijn ze vrij om reclame te 
voeren op de broek en de helm. Snelle pakken zijn toegestaan in uniforme clubkleuren.  
 


