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Lekker op zaterdag of zondag met mijn vrienden wat
rondjes rijden en nadien napraten, spelen, kunstjes op de
fiets oefenen, stoer doen… Je weet wel al die dingen die
een kind of puber net tot kind of puber maken.
Ik vind het trouwens ook altijd super dat je er bij bent, dat
je me aanmoedigt, dat ik steun krijg, maar... wees
positief en verstoor aub mijn leefwereld niet door te
roepen of te schelden tegen de tegenstanders, de ouders
van de tegenstanders of de commissarissen of … erger nog,
tegen mijn ploeggenootjes. Want het zijn immers mijn
vrienden. En roep tijdens de koers niet steeds wat ik moet
doen of waar ik moet schakelen. Laat dat maar over aan
mijn ploegleider of trainer.
Ook heb ik niet graag dat je thuis nog eens op de wedstrijd
terugkomt om me te zeggen hoe ik het anders, zus of zo
had moeten doen.

EEN UITGAVE VAN
WIELERBOND VLAANDEREN VZW
Strandlaan 3
9000 Gent
info@cycling.vlaanderen
www.cycling.vlaanderen

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jules Vandergunst

Oh ja, ik wil nog zeggen dat ik altijd mijn best doe. De ene
dag lukt het net wat beter dan de andere en ik weet ook
dat er andere jongens of meisjes beter zijn dan ik, veel

FOTOGRAFIE

Marc Van Hecke

beter zelfs. Ik vind dat zelf niet zo erg hoor. Ik hoop dat
jij dat ook vindt !
Weet je, ik fiets graag ! Laat mij en mijn vrienden dan ook
maar fietsen !

Wiebo
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INLEIDING EN VISIE
“Cycling Vlaanderen - Kloppend hart van het wielrennen”

De uitwerking hiervan stoelt op een langetermijnvisie,

- De nieuwe naam en het nieuwe logo van Wielerbond

gebaseerd op de internationale studies en ervaringen,

Vlaanderen moeten ook een nieuwe/frisse drive binnen de

waaronder de ‘Canadian sport for life’ en het daaropvolgende

jeugdwerking genereren. De focus van de werking is

Long Term Athlete Development, waarin aan de hand van

neergeschreven in het nieuwe beleidsplan 2017-2020 en kan

verschillende fases wordt geïllustreerd op welke manier

je integraal raadplegen op de site www.cycling.vlaanderen.

kinderen op weg naar het volwassen zijn best sport
beoefenen (cfr. www.ltad.ca). Zie pagina hiernaast voor een

Vlaanderen en wielersport, het is een harmonieus geheel dat

visuele voorstelling van dit thema.

in de loop der jaren is gegroeid. Wielrennen zit vergroeid in
de wortels van onze regio. Niet voor niets staan we ver over

Dit is dus geen ‘handleiding’ tot topsport, maar het plan

de landsgrenzen gekend voor de Ronde van Vlaanderen, de

moet wel een richting geven per leeftijdscategorie om het

vele wielerwedstrijden, de passie van het publiek aan de kant

potentieel van iedere renner te maximaliseren volgens

van de weg, de vele goeie Vlaamse renners die we in het

zijn eigen ambitie en mogelijkheden. Natuurlijk draagt

verleden hebben afgeleverd, …

een langetermijnopleiding van een renner ertoe bij om de
talentvolle elementen naar de top te loodsen. Het model is

We kunnen er evenwel niet omheen dat we vandaag voor

echter van toepassing op elke jonge renner van elk niveau:

grote uitdagingen staan om onze positie binnen de wieler-

door sporters op een gestructureerde en weloverwogen wijze

sport te handhaven en hopelijk te verbeteren. Op inter-

op te leiden in de wielersport, krijgen alle trainbare aspecten

nationaal vlak ontbreken we dikwijls op het podium en scoren

de juiste aandacht, krijgen sporters meer plezier in hun sport

op Olympische Spelen, het internationale uithangbord van de

en worden ze fysiek sterker en gezonder.

sport, wordt steeds moeilijker.
Het eindresultaat is een actieve levensstijl en een leven
Naast de uitdagingen binnen topsport dient vooreerst ook

lang fietsen in een gezonde omgeving. Het document handelt

het basisniveau mee te evolueren met de veranderende

dus over meer dan enkel de/een weg naar topsport, maar

maatschappij. Instroom in het jeugdwielrennen vergroten,

het kan er wel toe leiden. Het kind / de renner staat in dit

drop-out

verhaal altijd centraal!

van

jeugdrenners

voorkomen,

organisatoren

warm maken en houden, een goede rennersomkadering
en begeleiding nastreven, … Er liggen vele uitdagingen te

Deze ontwikkelingsvisie is er in eerste instantie voor de

wachten om ook morgen verder van de wielersport te kunnen

rennersomkadering, clubs, sporttechnische werking van de

genieten!

federatie, … met als doel de renners op de juiste manier te
laten groeien en keuzes te sturen en verantwoorden. Het kan

Met deze ontwikkelingsvisie willen we alvast een

echter ook een kapstok vormen voor ouders en renners in het

specifiek en belangrijk item uit deze uitdagingen toelichten:

langetermijnproces van ontwikkeling als mens en sporter.

op welke manier willen we kinderen/leden van onze
federatie

opleiden

en

op

lange

termijn

evolueren, rekening houdend met hun capaciteiten,
leeftijd en noden?
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laten

Het is met deze visie in het achterhoofd dat we de Jeugdreglementering opstellen.
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BELOFTEN / U23

FIRST ACROSS
THE LINE

TO THE FRONT OF THE PACK

JUNIOREN

ENTERING
COMPETITION

Active for
life

staying on
the bike!

ELITE MC / ZC
/ MASTERS/...

STAYING AT
THE FRONT

Bij keuze voor TOPSPORT (zowel Jongens als meisjes)
volgt er een andere individuele lijn

TO COMPETE

LEARN

15

Vanuit de ‘Long Term Athlete Development’ wordt de ontwikkeling van kinderen in sport opgedeeld in verschillende fases:
Active start - FUNdamentals - Learn to train - train to train - Learn to compete - train to compete - learn to win - Train to win - Active for life.
De figuur onderaan schetst deze opdeling per leeftijd.

Leeftijd
Jongens

Meisjes

Wedstrijd
categorieën

Terwijl het model is gebaseerd op verschillende leeftijdsfases (bovenaan) valt op te merken dat dit deels gelijk loopt met de wedstrijdcategorieën in de wielersport.
Ontwikkelen staat echter los van categorieën, en is bepaald door het tempo van het kind met zijn/haar mogelijkheden. Ook de vermelde kalenderleeftijd is daarom
een rekbaar gegeven dat individueel dient aangepast te worden. Sowieso lopen de fases over/door de wedstrijdcategorieën en is het zaak dat club en trainer van het
kind over categorieën heen kijken!
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HOE START JE MET WIELRENNEN?
Om in Vlaanderen aan wielrennen te doen, moet je tot

Cycling Vlaanderen heeft hier verschillende

en met de leeftijd van 14 jaar elk jaar een opleiding

hulpmiddelen voor ontwikkeld die de club of het

volgen. Dit kan in de jeugdclub of een specifiek

opleidingscentrum tijdens de opleiding kan gebruiken.

opleidingscentrum.

Na het succesvol afronden van deze 24-uursopleiding

Tijdens de opleiding worden de basisvaardigheden van

krijg je van de verantwoordelijke opleider een stempel

het fietsen, het ‘gezond groeien in de koers’, de eerste

en handtekening in de sportpas (een sportpas ontvang

stabilisatie-oefeningen, het veilig rijden in het verkeer

je na je eerste vergunningsaanvraag) die je de

en nog veel meer aangeleerd.

mogelijkheid geeft om aan wedstrijden deel te nemen.
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RECREATIE

COMPETITIE

Je kan als recreant twee verschillende wegen op. Je kan

Om in Vlaanderen aan Competitie Wielrennen te doen,

je aansluiten bij een club of je kan aansluiten zonder

moet je tot en met de leeftijd van 14 jaar elk jaar een

een club. De keuze van één van beide zorgt echter wel

opleiding volgen.

voor een verschil in kostprijs. De clubleden betalen

Dit kan in de jeugdclub of een specifiek opleidings-

minder dan individuele leden. Je kan dit eenvoudig

centrum (uren en data kun je bij jeugdsport online

online doen via www.cycling.vlaanderen en daar via de

terugvinden via de link www.cycling.vlaanderen).

recreatiepagina de stappen volgen. Afhankelijk van je

Tijdens de opleiding worden de basisvaardigheden van

keuze kun je best eerst contact opnemen met de club

het fietsen, het Gezond Groeien in de Koers, de eerste

waar je wil aansluiten of dit kan en onder welke voor-

stabilisatieoefeningen, het veilig rijden in het verkeer

waarden. Een club kan immers ook nog specifieke voor-

en nog veel meer aangeleerd. Cycling Vlaanderen heeft

waarden opleggen.

hier verschillende hulpmiddelen voor ontwikkeld die de

Na de aanvraag en betaling ontvang je een recreatieve

club of het opleidingscentrum tijdens de opleiding kan

vergunning in de bus waarmee je al direct kan deel-

gebruiken.

nemen aan één van de ongeveer 900 tochten.

Na het succesvol afronden van deze 24u opleiding krijg

De kalender van deze tochten kun je via de app of

je van de verantwoordelijke opleider een stempel en

online raadplegen. Specifiek voor de jeugd hebben we

handtekening in je sportpas (een sportpas ontvang je na

de Flanders Kids Tour die een combinatie van toertocht

je eerste vergunningsaanvraag) die je de mogelijkheid

en behendigheid omvat op verschillende locaties.

geeft om aan wedstrijden deel te nemen.

KOSTPRIJS
Dit aansluitingsbedrag omvat
•

Vermindering bij deelname aan recreatieve

•

tochten
•

Nieuwsbrieven Competitie - Recreatie, Wiebo gids
(afh van vergunningskeuze Comp of Recrea)

Vermindering bij inkom aan wielerwedstrijden

•

(Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB)

Verzekering : 24/24 en 7/7 in binnen- en buitenland

•

Vermindering bij pistetrainingen VWEM (Gent)

•

BA en rechtsbijstand

•

Digitaal magazine Cycling.be (recreatie)

•

Opleiding 24u voor U8 – U12 en U15 		
(excl. competitie)

TYPE VERGUNNING

PRIJS

CATEGORIE

€ 28

Ind. aansluiting
binnen een club

€ 33

PRIJS

CATEGORIE

€ 73

U8

€ 88

Gezinsaansluiting
binnen een club

Recreatieve
aansluiting

TYPE VERGUNNING

U12
Competitieve

€ 30

Ind. aansluiting
zonder een club

aansluiting

€ 90
U15

€ 36

Gezinsaansluiting
zonder een club

€ 134

U17

€ 55

BMX recreant

€ 149

Junior

JEUGDREGLEMENTERING
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BMX U8
Vanaf de leeftijd van 5 jaar mag je aan de opleiding

Om kinderen de kans te geven op een gezonde manier

deelnemen.

te groeien in de koers hebben we een maximum gezet
op het aantal wedstrijden/proeven waaraan zij mogen

De BMX-piloot kan aan wedstrijdjes deelnemen met een

deelnemen.

de opleiding volbracht te hebben. De opleiding bij de

Het aantal proeven dat de micro’s op jaarbasis mogen

micro’s bestaat uit 24u (minimum 12x 2u) en is tot 365

rijden is beperkt tot 25, maar wel met een maximum

dagen na het behalen van de stempel geldig. Dit geeft

van 1 per week, nooit twee dagen na elkaar (van 1

je de mogelijkheid om binnen dat jaar de opleiding te

maart tot 31 oktober, indoor: gans het jaar door). Bij

hernieuwen om zo steeds over een geldige sportpas te

BMX wordt de versnelling vrij gekozen en wordt het

beschikken. De sportpas dien je op elke wedstrijd

aantal deelnemers bepaald door het aantal start-

samen met je vergunning voor te leggen of zelf aan te

plaatsen van het circuit én het vaardigheidsniveau van

vullen indien je in het buitenland gaat rijden.

de rijders.

Om aan een wielerproef in het buitenland deel te

Het dragen van beschermende kledij is verplicht tijdens

nemen heb je een attest nodig dat je kan aanvragen via

wedstrijden en trainingen. Dit omvat voor clubleden

de website (www.cycling.vlaanderen ). Dit attest heb je

een clubtrui met lange mouwen en voor individuele

nodig bij het aanmelden aan de start van de proef in het

rijders een neutrale trui zonder reclame met lange

buitenland.

mouwen. Verder omvat het ook nog een lange broek,
een gereglementeerde integraal helm en handschoenen

CATEGORIE

LEEFTIJD

MAXIMUM

MAX. AANTAL

MAX. AANTAL

MAX. AANTAL

VERZET

DEELNEMERS

WEDSTRIJDEN PER WEEK

WEDSTRIJDEN PER

5 jaar

Afhankelijk van het

25

BMX

aantal startplaatsen en
6 jaar

vrij

het vaardigheidsniveau

1

25

van de deelnemers
7 jaar
* MTB /
TRIAL

U8
Jongens en meisjes

JAAR

7 jaar

25
vrij

1

25

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

JEUGDREGLEMENTERING
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BMX - U8

geldige vergunning (Micro-vergunning) én na succesvol

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

m
m
m
m

m
m
m
m

vrij

vrij

vrij

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

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

5,45
5,45
5,45
5,69

8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

LEEFTIJD MAX. VERZET(1)

Afhankelijk
van het aantal
startplaatsen en
het vaardigheidsniveau van
de rijders

35
35
45
50

35
35
45
50

/
(3)

35
35
35
35

15
15
20
20

10
12
15
17

10
12
15
17

min
min
min
min

min
min
min
min

min
min
min
min

4 km
6 km
10 km
15 km

2

indoor:
gans het jaar

van 1 maart tot 31
oktober

gans het jaar

1 oktober tot 1 maart

gans het jaar
(4)

van 22-23 april tot 3-4
& 5 juni en vanaf zaterdag 24 juni t.e.m.
zondag 1 oktober 2017

MAX. AANTAL TOEGESTANE
TOEGESTANE PROEVEN PERIODE WIELERDEELNEMERS AFSTAND (KM/MIN) PER WEEK (2)
PROEVEN (6)

MINIEMEN

Veld: 1 oktober-1maart

Piste-MTB-Veld: gans het jaar

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

(6)		 Weg: 22-23 april -3-4 & 5 juni / 24 juni-1 okt.

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

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

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

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

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

U12
Leerling-wielrenners
Jongens en meisjes

CATEGORIE

WEG

PISTE

VELD

*MTB

JEUGDREGLEMENTERING

BMX
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MINIEMEN U9-U10-U11-U12
De leeftijd wordt bepaald door het verschil van het jaar-

MINIEMENOPLEIDING

tal te maken tussen het lopende jaar en het geboortejaar. Categorie U9 groepeert dus alle renners die in dat

Om aan miniemenproeven deel te nemen, moet de

jaar 8 jaar worden.

renner een vergunning en een sportpas bezitten
met een geldig opleidingsattest (stempel).

De renner gaat over naar een volgende leeftijds-

Het opleidingsattest kan bekomen worden na succes-

categorie op 1 januari. De cyclocrosser neemt op 1

vol de opleiding te hebben volbracht. Deze

september en de pisterenner op 15 oktober de

opleiding kan gevolgd worden via verschillende

categorie in hun discipline over die hij/zij op 1 januari

sessies en omvat in totaal minstens 24 uur. Er dienen

van het daaropvolgende jaar zal bekomen.

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

Opmerkingen:

2 opleidingssessies worden deelgenomen.

* Miniemen rijden geen wielerwedstrijden maar wielerproeven.

Wielerproeven

moeten

Het opleidingsattest is voor 365 dagen geldig.

georganiseerd

De toelating om aan proeven deel te nemen, wordt

worden volgens een lastenboek zoals door Cycling

via een stempel in de sportpas aangeduid. Deze

Vlaanderen is bepaald.

stempel vermeldt de naam en handtekening van de

* De miniemen mogen maximum 25 wielerproeven

opleider en de datum van ondertekening.

afleggen per jaar, met bijkomend 10 deelnames aan
proeven op open wielerbanen!
* Miniemen mogen enkel deelnemen aan wielerproeven als zij een opleidingsattest hebben. Het

De inhoud van het opleidingsprogramma wordt
samengesteld door Cycling Vlaanderen en de
Vlaamse Wielerschool.

opleidings-attest voor miniemen is 365 dagen geldig.
* Het dragen van de helm is verplicht tijdens wielerproeven in de verschillende disciplines en sterkt aan

* Tijdens de miniemenproeven is het aanreiken van

te raden tijdens trainingen. Bij BMX omvat dit voor

bevoorrading niet toegestaan, tenzij anders beslist

clubleden een clubtrui met lange mouwen en voor

door commissarissen ter plaatse (vb. MTB-

individuele rijders een neutrale trui zonder reclame

wedstrijden met technische/feed zone).

met lange mouwen. Verder omvat het ook nog een

* Miniemen die niet bij een club zijn aangesloten,

lange broek, een gereglementeerde integraalhelm

hebben vrije keuze van kledij. Uitgezonderd BMX:

en handschoenen.

daar rijden U12 met neutrale kledij.

* Om aan een wielerproef in het buitenland deel te

*		Enkel wielen met minimum 16 spaken en een velg-

nemen heb je een attest nodig dat je kan aanvragen

hoogte van max. 30 mm mogen gebruikt worden

via de website (www.cycling.vlaanderen). Dit attest

(inclusief remvlak) tijdens proeven voor miniemen

heb je nodig bij het aanmelden aan de start van de

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

proef in het buitenland.

Wist

je dat...

...als je in het buitenland gaat koersen je zelf
verantwoordelijk bent voor het invullen van je
sportpas .

RIJDEN).
* Exacte data wegseizoen miniemen:
Start: 22-23 april tot en met 3-4 & 5 juni en vanaf
zaterdag 24 juni tot en zondag 1 oktober 2017.
* Exacte data veldritseizoen miniemen:
zaterdag 30 september 2017 tot en met 4 maart
2018.

JEUGDREGLEMENTERING
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vrij

12 jaar
13 jaar
14 jaar

12 jaar
13 jaar
14 jaar
vrij

vrij

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

12 jaar
13 jaar
14 jaarr

12 jaar
13 jaar
14 jaar

5,69 m
6,40 m
6,40 m

12 jaar
13 jaar
14 jaar

LEEFTIJD MAX. VERZET (2)
(1)

Afhankelijk
van het aantal
startplaatsen
en het vaardigheidsniveau van
de deelnemers

55
65
75

55
55
55

/
(4)

40
50
60

MAX. AANTAL
DEELNEMERS

2

TOEGESTANE PROEVEN
PER WEEK (3)

indoor:
gans het jaar

van 1 maart tot 31
oktober

gans het jaar

1 oktober tot 1 maart

gans het jaar
(5)

van 1-2 april t.e.m. 3-4 &
5 juni en vanaf zaterdag
24 juni t.e.m. 1 oktober
2017

PERIODE WIELERPROEVEN (6)

ASPIRANTEN

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

(6)		 Weg: 1-2 april- 3-4 & 5 juni / 24 juni-1 okt. Veld: 1 oktober-1maart
gen wielerwedstrijden op de weg georganiseerd worden.

Piste-MTB-Veld: gans het jaar. Per uitzondering kunnen, na toelating van WBV, ook op feestda-

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

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

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

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

25 min
35 min
45 min

20 min
22 min
25 min

20 min
22 min
25 min

20 km
25 km
35 km

TOEGESTANE
AFSTAND (KM/MIN)

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

U15
Jongens en meisjes

CATEGORIE

WEG

PISTE

VELD

*MTB

JEUGDREGLEMENTERING

BMX
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ASPIRANTEN U13-U14-U15
De leeftijd wordt bepaald door het verschil van het jaar-

ASPIRANTENOPLEIDING

tal te maken tussen het lopende jaar en het geboorte-

Om aan aspirantenwedstrijden deel te nemen moet de

jaar. Categorie U13 groepeert dus alle renners die in dat

renner een vergunning en een sportpas bezitten met

jaar 12 jaar worden.

een geldig opleidingsattest (stempel).

De renner gaat over naar een volgende leeftijdscate-

Dit opleidingsattest kan bekomen worden door suc-

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

cesvol de opleiding af te ronden. De opleider beslist

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

wanneer de opleiding met succes werd gevolgd. Deze

het daaropvolgende jaar zal bekomen. Voor de piste

opleiding kan gevolgd worden via verschillende sessies

stapt hij/zij op 15 oktober over naar de categorie van

of via een weekstage en omvat minstens 24 uur. Er

het volgende jaar.

dienen minimaal acht sessies van maximum 3 uur voor-

Opmerkingen:
* Aspiranten mogen maximum aan 35 wielerwed-

zien te worden verspreid over zes weken. Per dag kan

strijden deelnemen per jaar, met bijkomend 10

nomen. Het opleidingsattest is voor 365 dagen geldig.

deelnames aan wedstrijden op open wielerbanen!

De toelating om aan proeven deel te nemen wordt via

* Aspiranten mogen enkel deelnemen aan wielerwed-

een stempel in de sportpas aangeduid. Deze stempel

strijden als zij een geldig opleidingsattest hebben.

vermeldt de naam en handtekening van de opleider en

Het opleidingsattest voor aspiranten is 365 dagen

de datum van ondertekening.

aan maximum twee opleidingssessies worden deelge-

geldig.
* Het dragen van de helm is verplicht tijdens wieler-

De inhoud van het opleidingsprogramma wordt samen-

proeven in de verschillende disciplines en sterk aan

gesteld door Cycling Vlaanderen en de Vlaamse

te raden tijdens de trainingen. Bij BMX omvat dit

Wielerschool.

voor clubleden een clubtrui met lange mouwen en
voor individuele rijders een neutrale trui met lange

* Na 15 augustus kunnen wedstrijden voor de 14-jarige

mouwen zonder reclame. Verder omvat het ook nog

aspiranten georganiseerd worden van 50 km op een

een lange broek, een gereglementeerde integraal-

omloop met een minimale afstand van 2500 m. Op

helm en handschoenen.

deze wedstrijden is het deelnemersveld bij de 14-

* 		Aspiranten die niet bij een club zijn aangesloten,
moeten neutrale kledij dragen in alle disciplines.
* 		Aspiranten die tot een selectie behoren voor een
BK, mogen een dag voor het BK niet deelnemen aan
wedstrijden.

jarigen beperkt tot 80.
* Commissarissen bepalen aan de hand van het koersverloop of gedubbelde renners uit koers moeten gehaald worden.
*		Enkel wielen met min. 16 spaken en een velghoogte

* Om aan een wielerwedstrijd in het buitenland deel

van max. 30 mm mogen gebruikt worden (inclusief

te nemen heb je een attest nodig welk je kan aan-

remvlak) tijdens wedstrijden voor aspiranten in alle

vragen via de website (www.cycling.vlaanderen). Dit

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

attest heb je nodig bij het aanmelden aan de start

* Tijdrijden: aspiranten mogen deelnemen aan tijdrit-

van de wedstrijd in het buitenland.
* Tijdens de aspirantenwedstrijden is het aanreiken van
bevoorrading niet toegestaan, tenzij anders beslist
door commissarissen ter plaatse (vb. MTB-wedstrijd
met technische/feed zone)
* De minimale afstand van een verkeersvrije omloop
MOET 1500 m bedragen.

ten met een RACE fiets rekening houdende met reglementering wielen en spaken, het gebruik van een
tijdrithelm is toegestaan.
* Exacte data wegseizoen aspiranten: 1-2 april tot en
met 3-4 & 5 juni en vanaf zaterdag 24 juni tot en
met zondag 1 oktober 2017.
* Exacte data veldritseizoen aspiranten: zaterdag 30
september 2017 tot en met 4 maart 2018.

JEUGDREGLEMENTERING
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NIEUWELINGEN

NIEUWELINGEN U17
LEEFTIJD MAX.
(1)
VERZET
(2)

WEG

15 jaar
16 jaar

PISTE

15 jaar
16 jaar

6,94 m

VELD

15 jaar
16 jaar

vrij

30 min

MTB

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

15 jaar
16 jaar

vrij

1u00 min

BMX

7,32 m

TOEGESTANE
AFSTAND (KM/MIN)

15 jaar
16 jaar

vrij

(1) De leeftijd van de renners wordt gemaakt door het
verschil van het jaartal te maken tussen het lopende
jaar en het geboortejaar. Categorie U17 betekent dus

TOEGESTANDE
WEDSTRIJDEN PER
WEEK (3)

PERIODE
WEDSTRIJDEN

van 1/02 tot 15/10

3
(waarvan max. 2
in dezelfde discipline)

Gans het jaar

van 1/09 tot 1/03
gans het jaar
van 1/03 tot 31/10
indoor: gans het jaar

* Nieuwelingen mogen maximum aan 60 wielerwedstrijden
deelnemen per jaar. In het kader van de multidisciplinaire
sportbeoefening dienen de toegelaten 60 deelnames aan
wedstrijden verdeeld te worden over de 6 wielerdisciplines.

voor alle renners die in dat jaar 15 of 16 jaar worden. In

Er mogen max. 50 deelnames zijn in eenzelfde discipline. Er

het cyclocross start de renner op 1 september in de

is een extra mogelijkheid voor 10 deelnames aan wedstrijden

categorie die hij/zij op 1 januari van het daaropvolgende jaar zal bekomen. Voor de piste stapt hij op 15
oktober over naar de categorie van het volgende jaar.
(2) Dit is de maximale versnelling die toegelaten is.
Deze versnelling komt overeen met 48x14 op een
wegfiets voorzien van standaard wielen (28 inch). Het
gebruik van kleinere versnellingen is echter toegelaten.
(3) Elke week start op de maandag en eindigt op de
daaropvolgende zondag (7 dagen). Nieuwelingen mogen
maximaal 4 rittenwedstrijden per jaar betwisten. 1 dag
voor én 4 dagen na de laatst deelgenomen etappe mag
een renner niet aan wedstrijden deelnemen
(uitzondering hierop zijn tijdritten en meetings op open
wielerbanen). Een rittenwedstrijd telt als 1 wedstrijd.
Opmerkingen:
* Nieuwelingen moeten geen sportpas meer invullen of laten
invullen. Via hun online register worden de wedstrijden bijgehouden.

op open wielerbanen!
* Nieuwelingen die tot een selectie behoren voor BK, mogen
een dag voor het BK niet deelnemen aan wedstrijden.
* Om aan een wielerwedstrijd in het buitenland deel te nemen
heb je een attest nodig welk je kan aanvragen via de website (www.cycling.vlaanderen). Dit attest heb je nodig bij het
aanmelden aan de start van de wedstrijd in het buitenland.
* Meisjes nieuwelingen en meisjes junioren starten samen in de
wedstrijden voor dames jeugd. Er worden echter 2 afzonderlijke klassementen opgemaakt. Elke categorie rijdt met zijn
eigen max. verzet.
* Op dagen dat er geen wedstrijden georganiseerd worden voor
de dames nieuwelingen, mogen deze rensters deelnemen aan
de wedstrijden voor jongens nieuwelingen. Elke categorie
rijdt met zijn eigen max. verzet.
*		Enkel wielen met min. 16 spaken en een velghoogte van max.
30 mm mogen gebruikt worden (inclusief remvlak) tijdens
wedstrijden voor nieuwelingen in alle disciplines (MTB, VELD,
PISTE, WEG, TIJDRIJDEN).
* TIJDRIJDEN: Nieuwelingen mogen deelnemen aan tijdritten
met een reglementaire fiets (conform UCI-regels en rekening
houdende met reglementering wielen).
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LEEFTIJD MAX.
(1)
VERZET
(2)

WEG

17 jaar
18 jaar

TOEGESTANE
WEDSTRIJDEN PER
WEEK (3)

PISTE

17 jaar
18 jaar

7,93 m

VELD

17 jaar
18 jaar

vrij

40 min

MTB

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

17 jaar
18 jaar

vrij

Jongens: 1u15
Meisjes: 1u15

BMX

7,93 m

TOEGESTANE
AFSTAND (KM/MIN)

17 jaar
18 jaar

vrij

(1) De leeftijd van de renners wordt gemaakt door het
verschil van het jaartal te maken tussen het lopende
jaar en het geboortejaar. Categorie junioren (17-18
jaar) betekent dus voor alle renners die in dat jaar 17
of 18 jaar worden. In het cyclocross start de renner op
1 september in de categorie die hij/zij op 1 januari van
het daaropvolgende jaar zal bekomen. Voor de piste

PERIODE
WEDSTRIJDEN

van 1/02 tot 15/10

4
(waarvan max. 3
in dezelfde discipline)

Gans het jaar

van 1/09 tot 1/03
gans het jaar
van 1/03 tot 31/10
indoor: gans het jaar

Opmerkingen:
* Junioren moeten geen sportpas meer invullen of laten invullen. Via hun online register worden de wedstrijden bijgehouden.
* Junioren mogen maximum aan 60 wielerwedstrijden deelnemen per jaar. In het kader van de multidisciplinaire sportbeoefening dienen de toegelaten 60 deelnames aan wedstrijden verdeeld te worden over de 6 wielerdisciplines:

stapt hij op 15 oktober over naar de categorie van het

weg, veldrijden, piste, MTB, tijdrijden en BMX. Er mogen

volgende jaar.

maximum 50 deelnames zijn in eenzelfde discipline. Extra

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

mogelijkheid voor 10 deelnames aan proeven op open wieler-

Deze versnelling komt overeen met 52x14 op een wegfiets voorzien van standaard wielen (28 inch).
Het gebruik van kleinere versnellingen is echter
toegelaten.
(3) Elke week start op de maandag en eindigt op de
daaropvolgende zondag (7 dagen). Junioren mogen
maximaal 6 rittenwedstrijden per jaar betwisten. 1 dag
voor én 4 dagen na de laatst deelgenomen etappe mag
een renner niet aan wedstrijden deelnemen

banen!
* Junioren die tot een selectie behoren voor een BK, mogen een
dag voor het BK niet deelnemen aan wedstrijden.
* Om aan een wielerwedstrijd in het buitenland deel te nemen
heb je een attest nodig welk je kan aanvragen via de website (www.cycling.vlaanderen). Dit attest heb je nodig bij het
aanmelden aan de start van de wedstrijd in het buitenland.
* Meisjes junioren rijden maximaal 70 km nationaal en 80 km
internationaal.
* Meisjes nieuwelingen en meisjes junioren mogen samen star-

(uitzondering hierop zijn tijdritten en meetings op open

ten in de wedstrijden voor dames jeugd. Er worden 2

wielerbanen). Een rittenwedstrijd telt als 1 wedstrijd.

afzonderlijke klassementen opgemaakt. Elke categorie rijdt
met zijn eigen maximaal verzet.
* Op dagen dat er geen wedstrijden georganiseerd worden voor
de dames junioren, mogen deze rensters deelnemen aan de
wedstrijden voor jongens nieuwelingen of de wedstrijden
voor dames elite.

JEUGDREGLEMENTERING

- 17 -

JUNIOREN

JUNIOREN 17-18 JAAR

MEDISCH GESCHIKTHEIDSATTEST
MEDISCHE KEURING
Zoals je weet ben je VERPLICHT om jaarlijks een medische

PROMOTIONELE ORGANISATIES VOOR
NIET-AANGESLOTEN RENNERS

keuring te ondergaan bij een erkende keuringsarts. Tot nu Promowedstrijden zijn wedstrijden waaraan alle kintoe gaf de erkende sportarts zijn akkoord om aan
deren met en zonder vergunning, tot 17 jaar,
kunnen deelnemen. Bedoeling ervan is de instapcompetitiewielrennen te doen. Vanaf 2016 is dit volledig
digitaal en kan de erkende keuringsarts dit digitaal door- drempel naar de wielersport te verlagen en de
wildgroei van allerlei “verdoken wedstrijden” tegen
sturen naar Cycling Vlaanderen!
te gaan. Deze organisaties hebben een specifieke
reglementering en worden onder de
Hoe gaat dit in zijn werk? Surf naar www.sportkeuring.be noemer ‘Promotionele activiteiten’ georganiseerd.
en kies daar voor ‘wielrennen - vergunningsaanvraag’. Na Er zijn vier soorten promotionele activiteiten:
het invullen van de medische vragenlijst kom je op de lijst

1.
2.
zoek kunnen uitvoeren volgens de meest recente richtlijnen 3.
én hun advies (geschikt of niet geschikt) digitaal kunnen 4.
van gekwalificeerde sportartsen (in je buurt) die het onder-

Promowedstrijd voor niet-aangeslotenen
Promowedstrijd op uitnodiging
Initiatie op wedstrijd
Oefenwedstrijd

doorsturen naar Cycling Vlaanderen (de medische info blijft
veilig bij de arts!).
Dus: alles eenvoudiger, uniform, digitaal en kwalitatief.

MAATREGELEN M.B.T. HET PARCOURS EN DE
ACCOMMODATIE

Via de website www.cycling.vlaanderen kunnen deze
aangevraagd worden.

voldoende gewaarborgd zijn. Het parcours dient aangepast

MAATREGELEN M.B.T. DE INTREKKING VAN DE
SPORTPAS EN DE INDIVIDUELE
DEONTOLOGISCHE PLICHT INZAKE HET
CORRECT BIJHOUDEN VAN DE IN DE SPORT
PAS VERMELDE GEGEVENS. VANAF SEIZOEN
2017 ENKEL GELDIG BIJ U12 EN U15

te zijn aan het aantal wielrenners, hun leeftijd en hun

Zowel de wielrenner als zijn wettelijke vertegenwoor-

Het parcours waarop een opleiding, proef of wedstrijd
wordt georganiseerd is zodanig gekozen of aangelegd dat
de veiligheid en de fysieke integriteit van de wielrenners

ervaring. Het parcours bij proeven en wedstrijden wordt diger, en de opleider of aangestelde van de wielersportminstens bij de categorieën micro’s, miniemen en

federatie hebben de deontologische plicht op de

aspiranten gekeurd door de opleider of een aangestelde van correcte invulling van de verschillende gegevens in de
de sportfederatie. De organisator dient elke richtlijn

sportpas.

voortvloeiend uit deze keuring op te volgen.
De sportpas wordt bijgehouden door de wielrenner,

MAATREGELEN TOT BESCHERMENDE KLEDIJ EN
UITRUSTING

behalve tijdens een proef of wedstrijd of wanneer de
wielersportfederatie de sportpas heeft ingetrokken

Wielrenners die deelnemen aan een opleiding, proef vanwege een disciplinaire sanctie. De sportpas wordt
of wedstrijd zijn verplicht een gereglementeerde helm door de wielersportfederatie ingetrokken bij fraude
te dragen. Wielrenners die deelnemen aan een opleidings- of disciplinaire sanctie.
proef, een wedstrijd of een training in de discipline BMX
dragen een gereglementeerde integraalhelm en zijn
verplicht tot het dragen van een lange broek, een trui met
lange mouwen en handschoenen. (zie specifiek reglement
BMX)
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TABEL VERSNELLINGEN - WEG
AANPASSING VERSNELLINGEN JEUGDRENNERS IN 2017
Voor het nieuwe wielerseizoen 2017 zijn er enkele aanpassingen in de versnellingstabel voor de jeugdrenners die
deelnemen aan wedstrijden op de weg. De aanpassingen zullen voor de meeste leeftijden overeenkomen met een
verhoging van de afstand per omwenteling. De aanpassingen kan je in de tabel hieronder terugvinden.

MINIEMEN

ASPIRANTEN

NIEUWELINGEN

U14

U15

U17

6m40

7m32

U9

U10

U11

U12

U13

5m45

5m45

5m45

5m69

5m69

6m40

JUNIOREN

7m93

VOORBEELD VAN MOGELIJKE MAXIMALE TANDWIELVERHOUDING:
46x18

46x18

46x18

48x18

48x18

48x16

48x16

48x14

52x14

De tabel geeft de maximale afstand (mogelijke versnelling) weer die de leeftijdscategorieën mogen rijden.
Hou er rekening mee dat de afstand de bepalende factor is bij de controle, niet de versnelling.
De aanpassingen gaan van start vanaf het wegseizoen 2017.
Verschillende redenen liggen aan de oorsprong van deze reglementswijziging:
•

In de jeugdcategorieën is de gemiddelde snelheid, sinds de start van de jeugdwedstrijden omhoog gegaan.
De versnellingen daarentegen bleven gelijk.

•

De meeste Europese landen hanteren een grotere toegelaten maximum versnelling. Bovendien
wil de Europese wielerunie ook bij de jeugdreeksen onder de junioren de maximum toegelaten afstand
uniformiseren zodat er geen problemen opduiken wanneer men in het buitenland zou deelnemen aan
wedstrijden.

•

De kosten voor ouders drukken door niet ieder jaar bij verandering van leeftijdscategorie een andere
maximale versnelling op te leggen.

•

De omwentelingssnelheid en de coördinatie blijven een cruciale factor bij de opleiding van jeugdrenners.
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de omwentelingen in verhouding moeten staan met de snelheid.
Hogere gemiddelde snelheden en verhoogde maximale afstand dienen dus ook samen te gaan.

JEUGDREGLEMENTERING
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TOEPASSING JEUGDREGLEMENT
Gelet op het jeugdig publiek, zeker bij de miniemen, dienen wij niet te snel repressief op te treden doch
eerder educatief en sensibiliserend. Overtredingen die een eerlijke sportbeoefening verhinderen en die volkomen in
strijd zijn met het Reglement van de Wielersport en volstrekt afbreuk doen aan het gezag van de sportfunctionarissen en de opleiders bij de uitoefening van hun taken, dienen te worden gesanctioneerd.
Het is de bedoeling dat de opleiders tijdens de opleiding deze reglementering op een begrijpelijke manier
overbrengen aan de renners. De sportafgevaardigden bij de wielerproeven voor miniemen en wedstrijden voor
aspiranten dienen deze reglementering grondig te kennen en adequaat toe te passen. Deze reglementering dient in
een bevattelijk document ter beschikking te worden gesteld aan de ouders en/of begeleiders.
Straffen worden in de sportpas ingevuld (alsook de V en de C).
Onderhavige sancties worden voorwaardelijk opgelegd, tenzij anders vermeld wordt, zoals bij een onmiddellijke
preventieve schorsing, en worden retroactief effectief, indien niet binnen de 48u na de eerste melding van de
sanctie een bezwaar ingediend wordt bij het bondsparket via mail.

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

INBREUKEN OP STATUTEN EN/OF
REGLEMENTEN CYCLING VLAANDEREN

STRAFBAREMA

Niet tonen van de sportpas of voorleggen van een
niet-gevalideerde sportpas / niet tonen van de
vergunning

Weigering start

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

Weigering start + 2 weken schorsing

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

Schorsing van 7 dagen die aanvangen de dag na de
wedstrijd (proef)

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

Startverbod/schrapping uit uitslag wedstrijd (proef) +
V + schorsing van 1 week

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

Startverbod/, schrapping uit uitslag wedstrijd (proef)
+ V + schorsing van 1 week

Niet respecteren van de ter beschikking gestelde
lokalen

V

Renner die zich openbaar omkleedt

V

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

Geen selectie voor kampioenschappen
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WEDSTRIJDFEITEN

STRAFBAREMA

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

Weigering start + V

Opzettelijk hinderen van andere deelnemers /
onregelmatig sprinten

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

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

Uit wedstrijd (proef) zetten / schrapping uit uitslag

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

Uit wedstrijd (proef) zetten / schrapping uit uitslag

Niet naleven instructies van de sportafgevaardigden
/ opleiders

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

Niet deelnemen aan huldigingsplechtigheden

V

Rugnummer en/of kaderplaatje niet inleveren na de
wedstrijd

V

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

C

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

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

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

LEEFTIJD

1 JANUARI

1 SEPTEMBER

15 OKTOBER

11 j

U12

U15 Veld

U15 Piste

wedstrijden
TOEGEPASTE
reglementering

14 j
wedstrijden
TOEGEPASTE
reglementering

16 j
wedstrijden
TOEGEPASTE
reglementering

18 j
wedstrijden
TOEGEPASTE
reglementering

Max. aantal wedstrijden: 25

Max. aantal wedstrijden: 35

U12

U15

U15

U17 Veld

In te vullen
per kalenderjaar

U17 Piste

Max. aantal wedstrijden: 35

Max. aantal wedstrijden: 60

U15

U17

U17

SPORTPAS

Junior Veld

In te vullen
per kalenderjaar

Junior Piste

Max. aantal wedstrijden: 60

Max. aantal wedstrijden: 60

U17

Junior

Junior

U23

Max. aantal wedstrijden: 60

Geen limiet = U23-regeling

Junior

U23

In te vullen
per kalenderjaar

In te vullen
per kalenderjaar

WIEBO IS ALTIJD KLAAR VOOR ELK MOGELIJK GEVAAR!
JULLIE KRIJGEN MEER VERKEERSTIPS VAN WIEBO EN PUFF TIJDENS JULLIE OPLEIDING
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ALLES OP ZIJN TIJD
GEZOND GROEIEN IN DE KOERS

Zes sporters. Zes jeugdverhalen.
Elk verhaal is een inspiratiebron voor
de manier waarop we als ouder,
begeleider of trainer het best
omgaan met de sportieve dromen
van onze jeugdige sporters. Dat het
boek ook jou mag inspireren…

MET VERHALEN VAN
ONDER MEER
GREG VAN
AVERMAET EN
JOLIEN D'HOORE

Het boek ‘Alles op zijn tijd’ is een
uitgave van Cycling Vlaanderen
binnen het project ‘Gezond groeien
in de koers’. Met dit project wil
Cycling Vlaanderen, met de steun
van Sport Vlaanderen, onze
koersende jeugd en hun omgeving
aanzetten om op een gezonde
manier aan wielrennen te doen.

MET DE STEUN VAN

DE WIEBO WIELERGIDS 2017 IS EEN
UITGAVE VAN CYCLING VLAANDEREN
CYCLING VLAANDEREN
STRANDLAAN 3
9000 GENT
INFO@CYCLING.VLAANDEREN
+32 (0) 9 321 90 20

