
 

Informatie kampioenschappen 
Informatie provinciale kampioenschappen Cycling Vlaanderen 

Algemeen:  

1. Definitie  

201.12.2:  

Een provinciaal kampioenschap (PK) is een wedstrijd, regulier ingeschreven op de kalender 

van Cycling Vlaanderen die georganiseerd wordt onder toezicht van de provinciale 

afdelingen van Cycling Vlaanderen, waarbij de titel van provinciaal kampioen wordt 

toegekend in een bepaalde discipline of aan een bepaald onderdeel binnen deze discipline. 

Een provinciaal kampioenschap kan georganiseerd worden voor renners/rensters vanaf 12 

jaar (U15). 

2. Waar rijd ik mijn provinciaal kampioenschap?  

201.12.3:  

a. Woon je in Vlaanderen? Dan rijd je het PK waar je woonachtig bent. 

b. Woon je in Brussel? Dan rijd je het PK in Vlaams-Brabant. 

c. Woon je in Wallonië? Dan rijd je het PK waar je club gezeteld is. 

d. Heb je een Belgian cycling-vergunning en ben je woonachtig in Vlaanderen of 

Brussel? Dan rijd je het PK waar je woonachtig bent. 

Extra aandachtspunten:  

e. Een buitenlander die niet woonachtig is in Vlaanderen kan niet deelnemen aan het 

PK.  

f. Een Waal die aansluit bij een Cycling Vlaanderen-club kan dus meedoen aan het PK 

waar de club gevestigd is.  

g. Een Vlaming die aansluit bij een FCWB-club kan dus geen PK rijden in Vlaanderen, 

wel in Wallonië. 

3. Voor welke categorieën is het provinciaal kampioenschap verplicht?   

Wegwielrennen:  

a. U17 

b. Junioren  

c. Elite 2 (elite zonder contract)  

d. U23 (met uitzondering van renners die in aanmerking komen voor punt 4-d) 

De provinciale kampioenschappen wegwielrennen zijn enkel verplicht wanneer het 

provinciaal kampioenschap een gesloten wedstrijd is voor de renners die in aanmerking 

komen voor de desbetreffende provinciale titel en zodanig wordt georganiseerd dat er 

geen andere renners kunnen deelnemen. Bij een open wedstrijd is het kampioenschap niet 

verplicht.  

 

 



 

 

4. Voor welke categorieën is het provinciaal kampioenschap niet verplicht?  

Wegwielrennen:  

a. U15 

b. Elite 3 (amateurs)   

c. Masters  

d. U23 renners die voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

I. Selectie nationale federatie voor deelname aan een manche van de Nations 

Cup. 

II. Deelname aan een internationale clubwedstrijd van minstens niveau 1.2 of 

2.2. 

Let wel: de provinciale voorzitter WPV kiest welke renners deze uitzondering krijgen. Per 

provinciale afdeling kunnen er 6 renners een wildcard krijgen voor deze uitzondering. Een 

vraag tot uitzondering mag je richten naar de provinciale voorzitter van de provincie en de 

discipline waar je het kampioenschap moet rijden. 

Provinciale voorzitters:   

https://cycling.vlaanderen/over-ons/contacteer-ons/provinciale-contacten  

 

Let wel: behoor je tot bovenstaande doelgroep (punt 4) dan ben je niet verplicht om deel 

te nemen aan een provinciaal kampioenschap. Wel kan je in het desbetreffende weekend 

niet deelnemen aan een andere wedstrijd in deze discipline (in binnen-en buitenland) 

(uitgezonderd punt 4d-U23 renners).  

 

Het provinciaal kampioenschap tijdrijden is voor geen enkel lid van Cycling Vlaanderen 

verplicht.  

Veldrijden:  

In het veldrijden is het provinciaal kampioenschap voor geen enkel lid van Cycling 

Vlaanderen verplicht.  

Baanwielrennen:  

In het baanwielrennen is het provinciaal kampioenschap voor geen enkel lid van Cycling 

Vlaanderen verplicht.  

Mountainbiken: 

In het mountainbiken is het provinciaal kampioenschap voor geen enkel lid van Cycling 

Vlaanderen verplicht.  

BMX: 

In het BMX’en is het provinciaal kampioenschap voor geen enkel lid van Cycling Vlaanderen 

verplicht. 

 

 

 

https://cycling.vlaanderen/over-ons/contacteer-ons/provinciale-contacten


 

5. Ik kan niet deelnemen. Wat nu?   

Ondanks dat bepaalde provinciale kampioenschappen verplicht zijn, kan overmacht er 

soms voor zorgen dat je toch niet kan deelnemen. Wat moet je doen? En wat is een geldige 

reden voor Cycling Vlaanderen? 

a. Deelname internationale wedstrijden (zie punt 4)  

b. Familiegebeurtenissen 

c. Ziekte/blessure  

Bij één van bovenstaande redenen, laat je dit voor aanvang van het kampioenschap weten 

aan de voorzitter van de provincie en discipline waar je moet deelnemen. Meer info: 

https://cycling.vlaanderen/over-ons/contacteer-ons/provinciale-contacten 

 

Heb je geen geldige reden of laat je niets weten? Dan zal Cycling Vlaanderen een sanctie 

verbinden aan de niet-deelname. Meer info hierover kan je vinden via:  

https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2019_STRAFFENBAREMA.pdf (artikel 8.1) 

 

6. Wie kan provinciaal kampioen worden?  

Om provinciaal kampioen te worden, moet je aan enkele voorwaarden voldoen: (zie ook 

artikel 201.12.3). 

a. Je moet woonachtig zijn in België. 

b. Je moet vergunninghouder zijn van een Cycling Vlaanderen of Belgian Cycling 

vergunning.   

c. Je moet een minimumleeftijd hebben van 12 jaar (kalenderleeftijd).  

7. Uitreiken van een kampioenstrui- het dragen van een kampioenstrui. 

201.12.13:  

De provinciale afdeling reikt voor elk te rijden provinciale titel in de disciplines weg, veld, 

piste en mountainbike een kampioenstrui uit.  

In de discipline BMX zijn er geen provinciale kampioenstruien.  

Er is geen minimaal aantal deelnemers nodig om een provinciale kampioenstrui uit te 

reiken.  

201.12.14 

De trui van provinciaal kampioen dient voor alle disciplines dezelfde opmaak te hebben 

qua kleurenpatroon en algemene lay-out. Een kampioenstrui bedrukt met clubsponsors 

moet eerst goedgekeurd worden door Cycling Vlaanderen:  

https://cycling.vlaanderen/over-ons/contacteer-ons/provinciale-contacten 

 

 

 

 

 

https://cycling.vlaanderen/over-ons/contacteer-ons/provinciale-contacten
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2019_STRAFFENBAREMA.pdf
https://cycling.vlaanderen/over-ons/contacteer-ons/provinciale-contacten


 

201.12.15:  

Het dragen van de provinciale kampioenstrui is niet verplicht.  

Het dragen van een provinciale trui is niet toegelaten in wedstrijden op de internationale 

(UCI) kalender.  

201.12.16: 

Het dragen van de provinciale kampioenstrui is enkel toegelaten in de discipline waarin de 

titel werd behaald.  

8. Organiseren van een provinciaal kampioenschap. 

201.12.4:  

Een provinciaal kampioenschap kan enkel georganiseerd worden mits toestemming van de 

provinciale afdelingen van Cycling Vlaanderen.  

201.12.5:  

Elke provinciale afdeling bepaalt welke kampioenschappen er in de provincie worden 

georganiseerd en bepaalt eveneens de organisatievoorwaarden (lastenboek) waaraan de 

organisator dient te voldoen.  

201.12.6:  

De datum waarop een kampioenschap wordt georganiseerd wordt bepaald door de 

Provinciale afdeling, op voorwaarde dat deze data passen binnen de internationale, 

nationale of regionale kalender. Voor sommige kampioenschappen worden de data bepaald 

door Belgian Cycling of Cycling Vlaanderen en dienen de kampioenschappen in alle 

provincies op deze data door te gaan.  

201.12.7: 

Wanneer een kampioenschap in de provincie niet kan doorgaan op een door Belgian Cycling 

of Cycling Vlaanderen vast bepaalde datum, kan de provinciale afdeling dit kampioenschap 

laten doorgaan op een andere datum. In dit geval dient dit kampioenschap gereden te 

worden volgens de open formule (= deelname toegelaten van renners die niet in 

aanmerking komen voor de provinciale titel) en vervalt het verplichte karakter.   

Wanneer de provinciale kampioenschappen (vaste datum) gepland staan voor een bepaalde 

categorie en de provinciale afdeling het kampioenschap niet aanbesteed krijgt, kan er in 

de desbetreffende provincie geen andere wedstrijd georganiseerd worden voor de 

desbetreffende categorie. Als het kampioenschap aanbesteed is, is dit wel mogelijk. 

 

 

 

 

 

 



 

Informatie kampioenschap van Vlaanderen  

201.13.2  

9.Definitie  

Een Kampioenschap van Vlaanderen is een wedstrijd, regulier ingeschreven op de kalender 

van Cycling Vlaanderen, die georganiseerd wordt onder toezicht van weg Cycling 

Vlaanderen, waarbij de titel van Kampioen van Vlaanderen wordt toegekend in een 

bepaalde discipline of aan een bepaald onderdeel binnen deze discipline. 

10. Wie kan kampioen van Vlaanderen worden?  

201.13.3  

De titel van Kampioen van Vlaanderen kan behaald worden door renners die een 

vergunning van Cycling Vlaanderen hebben en door een eventuele selectie aangeduid 

worden. 

201.13.4  

Een kampioenschap kan gereden worden volgens de open formule of de gesloten formule. 

Ingeval de open formule wordt gebruikt, is deelname van renners die niet in aanmerking 

kunnen komen voor het behalen van de titel toegestaan en ongelimiteerd. Ingeval de 

gesloten formule wordt gebruikt, is deelname enkel toegestaan aan renners die in 

aanmerking komen voor de titel. (Zie art. 201.13.3)   

11. Uitreiken van een kampioenstrui- het dragen van een kampioenstrui. 

201.12.13:  

Cycling Vlaanderen reikt voor elk te rijden regionale titel een kampioenstrui uit.  

Er is geen minimaal aantal deelnemers nodig om een regionale kampioenstrui uit te reiken.  

201.12.14 

De trui van regionaal kampioen dient voor alle disciplines dezelfdeuitzicht te hebben qua 

kleurenpatroon en algemene lay-out. Een kampioenstrui bedrukt met clubsponsors moet 

eerst goedgekeurd worden door Cycling Vlaanderen 

(massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen). 

201.12.15:  

Het dragen van de regionale kampioenstrui is niet verplicht.  

Het dragen van de regionale trui is niet toegelaten in wedstrijden op de internationale 

(UCI) kalender.  

201.12.16: 

Het dragen van de regionale kampioenstrui is enkel toegelaten in de discipline waarin de 

titel werd behaald.  

 

 

mailto:massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen


 

Extra aandachtspunten:  

Renners/rensters die tot een selectie behoren voor het Kampioenschap van Vlaanderen of 

een Belgisch Kampioenschap mogen een dag voor het Kampioenschap van Vlaanderen of 

het Belgisch Kampioenschap niet deelnemen aan wedstrijden. 

Meer info over de kampioenschappen van Vlaanderen? Bekijk dan zeker even de info via 

onderstaande link: www.cycling.vlaanderen/competitie/kampioenschap-van-vlaanderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cycling.vlaanderen/competitie/kampioenschap-van-vlaanderen


 

Informatie Belgische kampioenschappen  

Meer info over de Belgische kampioenschappen? Bekijk dan zeker even de info via 

onderstaande link:  www.belgiancycling.be  

 

http://www.belgiancycling.be/

