
INLEIDENDE BEPALINGEN 
 
NIEUW TOE TE VOEGEN ARTIKEL 
N 1.1.3 De KNWU kan een samenwerkingsverband aangaan met andere in Nederland 

gevestigde federaties welke niet onder de UCI-vlag vallen. 
Bijzonderheden hieromtrent zullen worden opgenomen in het KNWU-reglement. 

 
Onder voorwaarden van de bepalingen in het KNWU-reglement is het mogelijk om deel 
te nemen respectievelijk medewerking te verlenen aan evenementen van de 
desbetreffende federatie. Omgekeerd is het mogelijk om leden/licentiehouders van deze 
samenwerkende federaties, onder voorwaarden van het KNWU-reglement, toe te laten 
in evenementen vallende onder de vlag van de KNWU. Dit laatste is uitsluitend van 
toepassing voor evenementen op de nationale kalender van de KNWU. 

 
 (Ingevoerd: 10.05.17) 

 

 

TITEL 1: ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT 
 
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. Ook categorie 4 wedstrijden, welke georganiseerd worden door 
een vereniging/organisatie vallend onder de vlag van de NTFU vallen onder deze 
noemer 

 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: 1.01.16; Gewijzigd:10.05.17) 

 
 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 basislidmaatschap van de KNWU of een NTFU licentie. 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 het 
basislidmaatschap van de KNWU of een NTFU licentie te hebben. 

 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 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 het basislidmaatschap. 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 1.01.03; 1.1.11; 10.05.17) 

 
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. 
 
(Artikel ingevoerd: 10.05.17) 

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

individuele licentiehouders houders van het basislidmaatschap of NTFU 
licentiehouders behorend tot de categorie waarvoor het kampioenschap wordt 
georganiseerd, en die lid zijn van de desbetreffende club. 

 
 (Gewijzigd per 1.01.11; 10.05.17) 
 
 



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. 

 Verenigingen/Organisatoren aangesloten bij de NTFU kunnen tevens een 
wedstrijdlicentie verkrijgen voor het organiseren van een categorie 4 wedstrijd. 

 Licentiehouders van de KNWU hebben hier tevens de mogelijkheid tot deelname 
binnen hun categorie/leeftijdsgroep. 

 
 (Gewijzigd: 10.05.17) 
 
 
N Deelname met het basislidmaatschap/NTFU licentie 
1.2.054.13 Aan categorie 4 wedstrijden, Funklasse wedstrijden en sportstimulering kan ook met het 

basislidmaatschap of NTFU licentie worden deelgenomen.  
 Tevens kan met het basislidmaatschap 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. 
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 het basislidmaatschap nog niet aanwezig is, dient het basislidmaatschap 
zelfstandig individueel via de KNWU site of via de organisatie respectievelijk evenement 
vallende onder de KNWU vlag te worden verwerkt en zal vervolgens door de KNWU 
worden afgegeven tegen een jaarlijks vast te stellen tarief. 

  
 (Gewijzigd per 1.01.03; 1.01.11; 1.01.12; 1.01.14; 1.09.15; 10.05.17) 

 
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. 

 
 Houders van een NTFU-licentie kunnen onder elders in het KNWU-reglement 

beschreven voorwaarden aan Categorie 4 wedstrijden deelnemen. Door hun 
deelname gaan zij akkoord met het KNWU reglement. 
 
(Gewijzigd  per 1.01.05; 1.01.11; 15.06.15; 10.05.17) 

 
N 
1.3.047.01 Houders van het basislidmaatschap (m.u.v. persoonlijke leden, kaderlicenties, volgers, 

etc.), houders van een Amateur(M/V) of Sportklasse(M) licentie alsmede houders van 
een NTFU-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 1.2.030 bis is verboden, zal worden bestraft 
volgens artikel 1.2.030 bis (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 1.01.04; 1.01.05; 1.01.11; 1.01.12; 10.05.17) 

 
 

TITEL 2: WEGWEDSTRIJDEN 

 
N 
2.1.011.08 Categorie 4 wedstrijden ([Inter]clubwedstrijden) 
 

Type wedstrijd Deelname 

Criteriums en tijdritten 
 

Alle categorieën licentiehouders  

Houders van het basislidmaatschap 
Houders van een NTFU-Licentie 

 
(Gewijzigd per 1.01.03; 1.01.11; 10.05.17) 

 
N 
2.1.011.09 De organiserende club bepaalt de categorie-indeling en/of leeftijdsindeling van de 

categorieën die in categorie 4 wedstrijden mogen deelnemen. 
 
Niet-licentiehouders kunnen bij wedstrijden in Categorie 4 via de organisator een 
basislidmaatschap, zoals aangegeven in artikel N1.1.038.02 en volgens het tarief zoals 
vermeld in de Jaarlijkse Besluiten van het hoofdbestuur, verkrijgen voor deelname aan 
de wedstrijden. 
Deelname met een NTFU-licentie is eveneens mogelijk. 
 
(Gewijzigd per 1.01.03; 1.01.11; 10.05.17) 

 
N Deelname en afstanden nationale criteriums 
2.7.017.02 Voor iedere categorie kunnen volgens onderstaand schema criteriums worden 

verreden: 
 
 * Elite met contract 



 * Elite/Beloften(M) [m.u.v. professionals A] 
 * Junioren 

*     Amateurs 
 * Amateurs/Masters 30+(M) 

*      Sportklasse 
*      Sportklasse/Masters 40+ 

 * Nieuwelingen 
 * Masters 30+, 40+, 50+ en  60+ [apart of in (gedeelde) combinatie] 
 * Elite-vrouwen/Belofte-vrouwen 
 * Elite Club-Vrouwen 
 * Elite-vrouwen/Belofte-vrouwen/Amateurs(V) 
 * Amateurs(V) 

*     Masters(V) 
*      Amateurs/Masters(V) 

 * Junior-vrouwen 
 * Nieuweling-meisjes 
 * Junior-vrouwen/Nieuweling-meisjes 
 
 De minimale en maximale wedstrijdafstanden en prijzenschema’s staan vermeld in de 

jaarlijkse besluiten van het hoofdbestuur.  
  
 Verder heeft de organisator de mogelijkheid om categorieën te combineren volgens 

onderstaand tabel: 
 
 

Categorie 
wedstrijd 

Min.- Max. 
afstand 

Combinatiewedstrijd Prijzenschema 

2 – A1 75 – 100  KM Elite ZC (incl. Profs B)/Beloften/Amateurs Maximaal 
Schema B 

2 – A2 75 – 100  KM Elite zonder contract Maximaal 
Schema D 

2 – B1 50 – 75   KM Amateurs/Sportklasse/Junioren Maximaal 
Schema L 

2 – B2 50 – 75   KM Amateurs/Sportklasse Maximaal 
Schema L 

2 – C 40 – 60   KM Sportklasse/Masters 40+ Maximaal 
Schema R 

2 – D 50 – 80   KM UCI-Vr./Belofte-Vr./Elite club-vr. 
 

Minimaal 
Schema E 

2 – E 40 – 70   KM Elite/Belofte club-vr./Amateur-vr./Junior-
Vr.(uitsluitend indien elders geen Junior-
vrouwen wedstrijd wordt verreden. 

Maximaal 
Schema L 

2 – F 30 – 50   KM Junior-Vr./Nieuw.-Meisjes/Amateur-Vr./ 
Basisleden-Vrouwen 
NTFU-licentiehouders vrouwen 

Maximaal 
Schema N 

2 – G 30 – 50   KM Junior-Vr/Nieuw.-Meisjes Maximaal 
Schema R 

 
Alle nationale criteriums vallen onder de Cat. 2 wedstrijden. Zie art. N 2.1.011.01/02. 
 
Het maximum aantal deelnemers is (afhankelijk van het parcours) ter beoordeling aan 
de consul. 

  
 Het nationaal criterium (Cat. 2) is een individuele wedstrijd waar een bedrag als 

rekeningrijden dient te worden betaald volgens het tarief zoals vermeld in de jaarlijkse 
besluiten van het hoofdbestuur. Zie verder ook artikel N.1.2.054.18.  
Ingeval een combinatie wedstrijd als boven omschreven wordt verreden, dan dient het 
hoogste tarief te worden gehanteerd voor alle deelnemende categorieën. 
 

 (Gewijzigd per 1.01.11; 1.01.12; 1.01.14; 1.01.15; 1.01.17; 10.05.17) 


