
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 VAN 1  

AMATEUR OF MASTER 
De benaming amateur is de aanduiding van de licentiecategorie waartoe je behoort. De naam master is 

de (internationale) aanduiding van de wedstrijdcategorie waaraan je mag deelnemen.   

Als je in Nederland gaat wielrennen kies je voor een bepaalde klasse waarmee je je sportief wilt meten. Als 

je 17 jaar of ouder bent en je niet voor een specifieke klasse kiest zoals junioren-/, belofte-/ of elite-renner 

kan je kiezen om je te meten met de amateurs. Ben je bovendien 30 jaar of ouder dan kan je als 

amateurrenner ervoor kiezen om in het buitenland deel te nemen aan wedstrijden voor ‘masters’. Het gaat 

hier dus om een wedstrijdcategorie in het buitenland waaraan je als Nederlandse amateur mag deelnemen.  

VOORWAARDE INTERNATIONALE DEELNAME  

Er zit echter een voorwaarde aan die internationale deelname en dat is dat je op je licentie van amateur de 

internationale UCI-aanduiding ‘Master’ hebt laten vermelden. In Nederland mag je als amateur aan alle 

wedstrijden voor amateurs en/of masters deelnemen.  

 

ONDER 30 JAAR  

Ben je nog geen 30 jaar, dan kan je in het buitenland als amateur niet aan internationale wedstrijden 

deelnemen, omdat je tussen je 17e en 30e levensjaar niet de aanduiding Master op je licentiebewijs hebt 

kunnen laten vermelden. Internationaal gezien behoor je in de leeftijdscategorie van 17 tot en met 18 jaar 

bij de licentiecategorie junioren of 19 tot en met 22 jaar bij de licentiecategorie beloften (under 23) of in de 

leeftijdscategorie van 23 jaar tot en met 29 jaar tot de licentiecategorie elite (elite). Je kunt dus als amateur 

onder 30 jaar in het buitenland nooit aan een wedstrijd voor Masters deelnemen, omdat de UCI deze 

categorie van 17 tót 30-jarigen niet kent als masters. Om die reden worden er in Nederland ook geen 

nationale kampioenschappen voor amateurs onder 30 jaar verreden.  

 

WEDSTRIJDEN VOOR MASTERS  

In het buitenland mag je dus als Nederlandse amateur alleen aan de wedstrijden deelnemen als op je 

licentie ook de aanduiding ‘Master’ is vermeld. Voor deze masters worden in het buitenland wedstrijden 

georganiseerd waarin nog een onderverdeling wordt gehanteerd van:  

• Masters 30+  

• Masters 40+  

• Masters 50+  

• Masters 60+  

CATEGORIE SPORTKLASSE  

Tot slot kennen we in Nederland ook nog de licentiecategorie ‘sportklasse’. De sportklasse renners (event. 

mét basisleden) nemen deel aan de wedstrijden met de wedstrijdcategorie vermelding sportklasse. 

Internationaal wordt de licentiecategorie sportklasse niet erkend.  


