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1. PROTOCOLLEN VOOR HEROPSTART COMPETITIEWIELRENNEN 

Vanaf juli kan er weer in competitieverband aan wielrennen worden gedaan en per discipline werden 
aparte richtlijnen opgesteld die er moeten voor zorgen dat de heropstart op een gezonde en verant-
woorde manier kan gebeuren, tevens werd een gedragscode opgesteld voor de renners. Deze proto-
collen werden overgemaakt aan de minister van sport voor bekrachtiging. 
 
Overzicht protocollen: 
Protocollen Weg Nationaal 
Protocollen Weg Regionaal 
Protocollen MTB 
Protocollen Open Wielerbanen 
Protocollen BMX 
Gedragscode renners 
 
Het veldrijden is de volgende sporttak die aan de beurt komt. Binnenkort volgt hiervoor nog een al-
licht laatste vergadering met alle stakeholders – federatie, teams, renners en organisatoren – waarin 
de eerder besproken afspraken worden gefinaliseerd. 
 

2. STARTRECHT OEFENKOERSEN  

Weet je niet onmiddellijk in welke categorie/wedstrijd je kan/mag starten? Bekijk dan even ons aange-
past document startrecht voor de maand juli. 
 
Link naar startrecht oefenkoersen juli: 
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2020_STARTRECHT_WEG_WEDSTRIJ-
DEN_NL_v5_JULI_CORONA.pdf  
 

3. BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 

 

Categorie Plaats Kandidaturen renners tot 

DJ & HJ Middelkerke – 5/sep 16/aug 

DN/DD Velzeke 
tbc 

HN/HD (1&2) TBC 

TT Borlo – 30/aug 9/aug 

 
Renners die zich reeds kandidaat hadden gesteld voor een Belgisch kampioenschap dienen dit opnieuw 
te doen om in aanmerking te komen voor een selectie via het online formulier  
https://results.belgiancycling.be/2020-kandidaturen-bk-tt-jeugd/ 
https://results.belgiancycling.be/2020-kandidaturen-bk-juniores/ 
 

4. TESTTIJDRITTEN  

Renners (enkel vergunninghouders Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB) die geïnteresseerd zijn 
om deel te nemen aan de testtijdrit te Waregem (6/09) dienen hun kandidatuur te stellen bij hun pro-
vinciale coach via het online formulier. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 12/08. 
https://results.belgiancycling.be/2020-kandidaturen-testtijdrit/ 
 

http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/News/2020/06-juni/200616_protocollen_heropstart_competitie/200615_PROTOCOLLEN_WEG_NATIONAAL.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/News/2020/06-juni/200616_protocollen_heropstart_competitie/200615_PROTOCOLLEN_WEG_REGIONAAL.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/News/2020/06-juni/200616_protocollen_heropstart_competitie/200615_PROTOCOLLEN_MTB.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/News/2020/06-juni/200616_protocollen_heropstart_competitie/200615_PROTOCOLLEN_OPEN_WIELERBANEN.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/News/2020/06-juni/200616_protocollen_heropstart_competitie/200615_PROTOCOLLEN_BMX.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/News/2020/06-juni/200616_protocollen_heropstart_competitie/200615_GEDRAGSCODE_RENNERS.pdf
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2020_STARTRECHT_WEG_WEDSTRIJDEN_NL_v5_JULI_CORONA.pdf
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2020_STARTRECHT_WEG_WEDSTRIJDEN_NL_v5_JULI_CORONA.pdf
https://results.belgiancycling.be/2020-kandidaturen-bk-juniores/
https://results.belgiancycling.be/2020-kandidaturen-bk-tt-jeugd/
https://results.belgiancycling.be/2020-kandidaturen-bk-tt-jeugd/
https://results.belgiancycling.be/2020-kandidaturen-testtijdrit/
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5. KLIMKOERSEN 

Renners (enkel vergunninghouders Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB) die geïnteresseerd zijn 
om hieraan deel te nemen dienen hun kandidatuur te stellen bij hun provinciale coach via het online 
formulier. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 16/07. 
https://results.belgiancycling.be/2020-kandidaturen-klimkoers/ 
 
Renners die zich reeds kandidaat hadden gesteld voor de klimkoers te Herbeumont op 2 juli dienen 

dit opnieuw te doen om in aanmerking te komen voor een selectie. 

 

6. BEKER VAN BELGIË ELITE U17 & JUNIORS 

A/ COMPETITIE 

Nagenoeg alle wedstrijden werden geannuleerd en dus ook de competitie. De wedstrijden die nog op 
de kalender staan zullen georganiseerd worden als een gewone interclub. De voor deze competitie 
ingeschreven clubs zijn automatisch geselecteerd, voor de overige plaatsen is de voorkeur te geven 
aan de andere Belgische clubs. 
 

B/ SELECTIECRITERIA 2021 

De wegcommissie besliste om alle clubs uit 2020 automatisch toe te laten in 2021 op voorwaarde dat 
deze uiteraard aan de deelnamevoorwaarden voldoen en binnen de gestelde termijnen hun kandida-
tuur indienen. 
 

7. TOPCOMPETITIE U17 

A/ COMPETITIE 

Nagenoeg alle wedstrijden werden geannuleerd en dus ook de competitie. De resterende wedstrijden 
van de Topcompetitie U17 blijven individuele wedstrijden met provinciale selectie. 
 
i.o.v. interfederale coördinatiecel, regionale en nationale wegcommissies 
 

https://results.belgiancycling.be/2020-kandidaturen-klimkoers/

