
 

STRANDLAAN 3 . 9000 GENT . T.09 321 90 20 
INFO@CYCLING.VLAANDEREN . WWW.CYCLING.VLAANDEREN 

 

 

FLANDERS KIDS SERIES 

REGLEMENT 2021 

INHOUD 
Artikel 1 – Wedstrijden ...................................................................................................................................................................................... 2 

Artikel 2 – Categorieën ...................................................................................................................................................................................... 2 

Artikel 2.1 – Zonder vergunning (dikkebandenraces) ................................................................................................................................... 2 

Artikel 2.2 – Met vergunning ........................................................................................................................................................................ 2 

Artikel 3 – Uitrusting .......................................................................................................................................................................................... 2 

Artikel 4 – Kalender............................................................................................................................................................................................ 3 

Artikel 5 – Programma ....................................................................................................................................................................................... 3 

Artikel 5.1 – Voorbeeldprogramma .......................................................................................................................................................... 3 

Artikel 6 – Inschrijvingen .................................................................................................................................................................................... 5 

Artikel 6.1 - Overzicht inschrijvingsprijzen .................................................................................................................................................... 5 

Artikel 7 – Parcours/omloop .............................................................................................................................................................................. 6 

Artikel 7.1 – Startzone .................................................................................................................................................................................. 6 

Artikel 7.2 – Veiligheid .................................................................................................................................................................................. 6 

Artikel 8 – Startvolgorde .................................................................................................................................................................................... 7 

Artikel 8.1 – Startvolgorde eerste wedstrijd ................................................................................................................................................. 7 

Artikel 8.2 – Startvolgorde volgende wedstrijden ........................................................................................................................................ 7 

Artikel 8.3 – Startvolgorde provinciale kampioenschappen ......................................................................................................................... 7 

Artikel 9 – Feed&technical zone ........................................................................................................................................................................ 8 

Artikel 9.1 – Technische zone ....................................................................................................................................................................... 8 

Artikel 9.2 – Bevoorrading ............................................................................................................................................................................ 8 

Artikel 9.3 – Ondersteuning .......................................................................................................................................................................... 9 

Artikel 10 – Klassement ..................................................................................................................................................................................... 9 

Artikel 10.1 – Puntentelling .......................................................................................................................................................................... 9 

Artikel 10.2 – Eindklassement .................................................................................................................................................................... 10 

Artikel 11 – Kampioen van Vlaanderen ............................................................................................................................................................ 10 

Artikel 12 - Timing/tijdsregistratie ................................................................................................................................................................... 10 

Artikel 13 – Prijzen ........................................................................................................................................................................................... 11 

Artikel 14 – Varia.............................................................................................................................................................................................. 11 

Artikel 14.1 – Stuurborden ......................................................................................................................................................................... 11 

Artikel 14.2 - Provinciaal kampioenschap ................................................................................................................................................... 12 

Artikel 14.3 – Afval ..................................................................................................................................................................................... 12 

Artikel 14.4 – Eindhappening...................................................................................................................................................................... 12 

Artikel 15 – Geschillen ..................................................................................................................................................................................... 12 

Artikel 16 – Contact ......................................................................................................................................................................................... 13 

 



 

STRANDLAAN 3 . 9000 GENT . T.09 321 90 20 
INFO@CYCLING.VLAANDEREN . WWW.CYCLING.VLAANDEREN 

 

ARTIKEL 1 – WEDSTRIJDEN 

 

De Flanders MTB Kids series is een MTB-happening voor kinderen met en zonder vergunning  van 

Cycling Vlaanderen, FCWB of een andere federatie aangesloten bij de UCI. Het is een organisatie in 

samenwerking tussen Cycling Vlaanderen en de organiserende club.  

 

ARTIKEL 2 – CATEGORIEËN 

ARTIKEL 2.1 – ZONDER VERGUNNING (DIKKEBANDENRACES)  

 

REEKS LEEFTIJD GEBOORTEJAREN WEDSTRIJDDUUR 

1 7, 8, 9, 10 en 11 jaar 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 10’ tot 15’ 

2 12, 13 en 14 jaar 2009, 2008, 2007 15’ tot 20’ 

3 15, 16, 17 en 18 jaar 2006, 2005, 2004, 2003 25’ tot 30’ 

*Er wordt per reeks een uitslag opgemaakt. 

ARTIKEL 2.2 – MET VERGUNNING 

 

REEKS CATEGORIEËN GEBOORTEJAREN INFO WEDSTRIJDDUUR 

1 U8, U9, U10 2014, 2013, 2012 Aparte wedstrijden en 
dagklassement per 
categorie en per geslacht. 

15 minuten 

2 U11, U12 2011, 2010 Aparte wedstrijden en 
dagklassement per 
categorie en per geslacht. 

20 minuten 

3 U13, U14 2009, 2008 Aparte wedstrijden, dag- en 
eindklassement per 
categorie en per geslacht.  

30 minuten 

4 U15 2007 Aparte wedstrijden, dag- en 
eindklassement per 
categorie en per geslacht. 

40 minuten 

*Er wordt per leeftijd een uitslag opgemaakt. 

** Iedere categorie/leeftijd start apart. Dit steeds met 30 seconden tot 1 minuut tussen. 

ARTIKEL 3 – UITRUSTING 

 

Enkel type “mountainbike” is toegelaten, (plat stuur en dikke banden). Cyclocrossfietsen zijn niet 

toegelaten (wel in de dikkebandenraces). Een valhelm is steeds verplicht, ook tijdens de 

verkenningsronden tussen de wedstrijden. De velgen mogen maximaal 4 cm hoog zijn. De minimale 

bandbreedte, gemeten over het karkas van de band (exclusief noppen), dient 40 mm te bedragen. 

Fietsen met ondersteuning (e-mtb) zijn niet toegelaten. 
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ARTIKEL 4 – KALENDER 

 

Voor de laatste versie: bekijk steeds de website van Cycling Vlaanderen 

(https://cycling.vlaanderen/competitie/mtb/flanders-kids-series). Deze kalender is onderhevig aan 

veranderingen en kan steeds door de Vlaamse MTB-commissie aangepast worden.  

 

ARTIKEL 5 – PROGRAMMA 

 

Onderstaande schema’s zijn een leidraad. De organisator is vrij om zijn/haar programma samen te 

stellen. De inschrijvingen beginnen steeds één uur voor de start van de eerste wedstrijd. Alle renners 

kunnen inschrijven tot 30' voor de start van hun wedstrijd. De verkenningsronde gebeurt met een 

begeleider van de Vlaamse Wielerschool. Daarnaast stelt de organisator 2 personen ter beschikking 

die samen de verkenningsronde begeleiden. Tijdens de verkenningsronde zal educatief en 

pedagogisch bijkomende informatie bezorgd worden aan de deelnemers. Indien de omloop, 

betreffende veiligheid en het sportieve verloop van de wedstrijd geschikt is om meerdere reeksen 

gelijktijdig hun wedstrijd te laten betwisten, is dit toegestaan.  

 

Een organisator kan ook een behendigheidsgedeelte en/of een wedstrijd E-MTB inpassen in het 

programma. 

 

ARTIKEL 5.1 – VOORBEELDPROGRAMMA  

 

Flanders Kids Series 

 

UUR WEDSTRIJD PARCOURS DUUR WEDSTRIJD 

11u00 Start van de inschrijving /  

12u00 Eerste wedstrijd 
dikkebanden 7-8-9-10-
11 jarigen (2014 – 2013 
– 2012 – 2011 - 2010)  

Gemakkelijk parcours (groene 
pijlen) 

10-15 minuten 

12u30 Wedstrijd U8-U9-U10 
(2014-2013-2012)  

Gemakkelijk parcours (groene 
pijlen) 

15 minuten 

13u00 Huldiging van de eerste 
reeks wedstrijden 

/ / 

13u30 Wedstrijd dikkebanden 
-12-13-14 jarigen (2009-
2008-2007)  

Iets moeilijker parcours (gele 
pijlen) 

15-20 minuten 

14u00 Wedstrijd U11-U12 
(2011-2010) 

Iets moeilijker parcours (gele 
pijlen) 

20 minuten 

14u30 Huldiging van de 
tweede reeks 
wedstrijden 

/ / 

 

https://cycling.vlaanderen/competitie/mtb/flanders-kids-series
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14u45 Wedstrijd dikkebanden 
15-16-17-18 jaar (2006-
2005-2004-2003)  

Pittig parcours (blauwe pijlen) 25-30 minuten 

15u45 Wedstrijd U13-U14 
(2009-2008)  

Pittig parcours (blauwe pijlen) 30 minuten 

16u30 Wedstrijd U15 (2007) Pittig en technisch parcours 
(rode pijlen) 

40 minuten 

17u15 Huldiging derde reeks 
wedstrijden. 

/ / 

 

Flanders XCO Series + Flanders Kids Series 

CATEGORIE INSCHRIJVING TRAININGEN START DUUR PODIUM 

Masters 1, 2 en 3 + 
Vrouwen Elite 1/2 
+ Vrouwen U23 

7u30 – 8u15 7u30 – 8u45 9u00 60 minuten 10u00 

Meisjes jeugd (U17 
+ junioren) + 
Jongens U17 

8u15 – 9u45 10u00 – 10u30 10u30 50 minuten 11u45 

Heren Elite 1/2 + 
Heren Elite 3 + U23 
+ Junioren 
* Elite 3 en 
junioren worden 1 
ronde voor het 
einde uit wedstrijd 
gehaald (60 min) 

9u45 – 11u30 11u45 – 12u15 12u30 75 minuten 14u00 

U15 11u45 – 13u30 13u45 – 14u00 14u00 40 minuten 15u30 

U13-U14 11u45 – 14u30 14u40 – 15u00 15u00 30 minuten 15u30 

U11-U12 11u45 – 15u20 15u30 – 15u50 15u50 20 minuten 16u00 

U8-U9-U10 11u45 – 15u50 16u10 – 16u20 16u20 15 minuten 17u00 

 

* Indien er verschillende reeksen op éénzelfde moment rijden, wordt er steeds gestart met 30 

seconden tot 1 minuut tussen (bv. U8-U9-U10: eerste start om 16u20, tweede start om 16u21, derde 

start om 16u22). 
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ARTIKEL 6 – INSCHRIJVINGEN 

 

Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een “competitievergunning” voor het seizoen 2021 

afgeleverd door Cycling Vlaanderen, FCWB of door een andere federatie aangesloten bij de UCI. 

 

Deelnemers in de categorie niet-vergunninghouders (dikkebandenraces) dienen zich ter plaatse een 

dagverzekering aan te schaffen.  

 

De renners die geen geldige vergunning bezitten, of geen dagverzekering nemen, worden niet 

aanvaard bij de start.  

 

Het inschrijvingsgeld is voor alle deelnemers aan de Flanders Kids bedraagt 4 euro. 

Deelnemers zonder wedstrijdvergunning betalen 6 euro inschrijving, en 5 euro waarborg voor het 

stuurbord  (wordt na de wedstrijd terugbetaald bij inlevering stuurbord). 

 

Wil je proeven van een echte wedstrijd, maar ben je nog niet zeker of je een volledige 
competitievergunning wil nemen? Probeer dan 4 wedstrijden met een promotievergunning. Alle 
info hierover is terug te vinden op https://cycling.vlaanderen/jeugd/promovergunning 

 

ARTIKEL 6.1 - OVERZICHT INSCHRIJVINGSPRIJZEN 

 

 Inschrijving  Waarborg Duplicaat Stuurbord 

   
Buitenlandse 
renner stuurbord stuurbord 

1e 
deelname 

Zonder 6 euro +5 euro +5 euro XXXX XXXX 

vergunning           

Met  4 euro +5 euro XXXX +5 euro +5 euro 

vergunning           

 

  

https://cycling.vlaanderen/jeugd/promovergunning
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ARTIKEL 7 – PARCOURS/OMLOOP 

ARTIKEL 7.1 – STARTZONE 

 

De organisator zorgt voor het aanbrengen van startlijnen. Deze lijnen zijn loodrecht op de as van de 

startinrichting en worden om de twee meter aangebracht. Er moeten 50 renners kunnen opgesteld 

worden. De breedte wordt berekend op 80 cm per renner. Ter hoogte van de eerste startlijn is een 

lint gespannen, dat verwijderd kan worden door de startcommissaris, over de totale breedte van de 

startzone. 

 

Breedte startzone Aantal renners 

4 meter 5 

5 meter 6 

6 meter 7 

7 meter 9 

8 meter 10 

 

ARTIKEL 7.2 – VEILIGHEID 

 

Om de veiligheid van de renners en toeschouwers te waarborgen zijn er bepaalde vereisten. 

- Het parcours mag niet afgebakend worden met gevaarlijke materialen (bv. ijzeren staven, 

dunne houten latten, … 

- De obstakels moeten goedgekeurd worden door een verantwoordelijke van Cycling 

Vlaanderen. 

- Gevaarlijke voorwerpen langs het parcours moeten afgeschermd worden (bv. door strobalen 

of matten). 

Meer info en richtlijnen zijn terug te vinden in het nieuwe Koninlijk Besluit omtrent de organisatie 

van wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden: https://cycling.vlaanderen/competitie/organisator  

https://cycling.vlaanderen/competitie/organisator
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ARTIKEL 8 – STARTVOLGORDE 

 

MEISJESOPSTELLING IN DE REEKSEN 

De meisjes worden opgeroepen volgens het overall tussenklassement, waarin zij niet zijn uitgefilterd, 

m.a.w. hoe ze zijn aangekomen tussen de jongens in hun respectievelijke leeftijdscategorie. Op deze 

wijze kunnen zij ook evenwaardig rijden met de jongens. 

 

ARTIKEL 8.1 – STARTVOLGORDE EERSTE WEDSTRIJD  

 

De startvolgorde voor de eerste wedstrijd, in iedere categorie, wordt bepaald d.m.v. lottrekking OF 

technische proeven. De renners trekken bij de inschrijving een nummer dat hun startplaats bepaalt. 

Dit geldt voor alle categorieën. 

 

ARTIKEL 8.2 – STARTVOLGORDE VOLGENDE WEDSTRIJDEN 

 

U8 t.e.m. U12 

De renners in de categorieën U8 t.e.m. U12 zullen in iedere wedstrijd starten d.m.v. lottrekking of 

technische proeven*. 

U13 t.e.m. U15 

Vanaf de tweede kalenderwedstrijd wordt de volgorde bepaald volgens de stand van het 

tussenklassement, vervolgens in volgorde van inschrijving. Hier dient het overall tussenklassement 

van jongens en meisjes gevolgd te worden. 

*De technische proeven mogen door iedere club op eigen manier ingevuld worden. 

 

ARTIKEL 8.3 – STARTVOLGORDE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN  

 

U13 t.e.m. U15 

- Eerst worden de renners o.b.v. de woonplaats/provincie opgesteld, o.b.v. het klassement 

- Hierna worden de andere renners o.b.v. het klassement opgesteld 
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ARTIKEL 9 – FEED&TECHNICAL ZONE 

ARTIKEL 9.1 – TECHNISCHE ZONE 

 

In de technische zone mag de renner technische hulp krijgen van derden. Voor de categorieën U9 

t.e.m. U12 en de dikkebandenraces wordt technische assistentie toegelaten over het volledige 

parcours. Voor de U13 t.e.m. U15 mag dit enkel in de technische zone. Eender welke bijstand begint 

pas als de renner met beide voeten op de grond staat. De renner vertrekt na beëindiging van de 

bijstand en dit zonder geduwd te worden. 

 

 

ARTIKEL 9.2 – BEVOORRADING 

 

Bevoorrading is voor de categorieën U8 t.e.m. U12 toegelaten over het volledige parcours. Voor de 

categorie U13 t.e.m. U15 is elke bevoorrading in voedsel en/of drank verboden op een andere plaats 

op het parcours dan in de technische zone (behoudens toelating van de voorzitter van het college der 

officials). De bevoorrading is van hand tot hand zonder verplaatsing van de persoon die de 

bevoorrading uitvoert. Sproeien van water en gebruik van glazen voorwerpen zijn verboden. 
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ARTIKEL 9.3 – ONDERSTEUNING 

 

Het is verboden voor ouders, familie, vrienden en verzorgers zich op het parcours te begeven met 

een fiets, of kinderen te duwen/helpen op technische passages. De organiserende club mag op 

moeilijke passages steeds mensen voorzien om assistentie te verlenen. 

 

ARTIKEL 10 – KLASSEMENT 

ARTIKEL 10.1 – PUNTENTELLING 

 

Klassement voor jongens en meisjes afzonderlijk volgens de categorieën beschreven in artikel 2.  

- DNS = Niet gestart, geen punten toegekend.  

- DNF = Niet geëindigd (bv. wegens pech) de renner wordt toch geklasseerd met 10 punten of 

de punten na de laatste renner (als deze lager zijn dan 10 punten).  

- DSQ = Renner is gediskwalificeerd en wordt niet geklasseerd. Hij/zij krijgt ook geen punten 

toegekend.  

 

PUNTENTOEKENNING JONGENS 

Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ptn 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 

Pl 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ptn 75 70 65 60 55 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 

Pl 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Ptn 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Pl 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Ptn 15 14 13 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Vervolgens allen 10 punten            

 

 

PUNTENTOEKENNING MEISJES 

Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ptn 50 45 40 35 30 25 20 15 10 

Vervolgens allen 10 punten     
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ARTIKEL 10.2 – EINDKLASSEMENT 

 

Voor het eindklassement tellen alle wedstrijden. Er zijn geen schrapresultaten en geen verplicht 

aantal gereden wedstrijden om in aanmerking te komen. Bij gelijke stand is het aantal 1e plaatsen, 

vervolgens het aantal 2e plaatsen, enz. bepalend voor het eindklassement. Indien er dan nog een 

gelijke stand zou zijn is de uitslag van de laatst gereden wedstrijd bepalend voor de volgorde van het 

eindklassement. 

 

Voor de categorieën U9 t.e.m. U12 wordt er geen klassement opgemaakt. Renners U9 t.e.m. U12 

zullen op het einde van het seizoen een beloning krijgen o.b.v. het aantal gereden wedstrijden 

(medaille goud, zilver of brons). 

 

ARTIKEL 11 – KAMPIOEN VAN VLAANDEREN 

 

In totaal worden er 6 nieuwe Kampioenen van Vlaanderen gehuldigd (3 jongens, 3 meisjes - U13, 

U14, U15). Ook al is er geen volledig podium, de truien worden uitgereikt. 

De Kampioen van Vlaanderen MTB 2021 is de eerste renner in het eindklassement van de Flanders 

Kids Series. 

Vanaf 2022 zal het Kampioenschap van Vlaanderen georganiseerd worden op 1 dag. 

 

ARTIKEL 12 - TIMING/TIJDSREGISTRATIE  

 

Dit is enkel van toepassing op de wedstrijden voor competitievergunninghouders. Om de 

wedstrijdadministratie, het opmaken van de uitslagen en klassementen, sneller en efficiënter te laten 

verlopen, wordt er gewerkt met het transpondersysteem van MyLaps. Transponders in bruikleen 

vallen onder de reglementering van Cycling Vlaanderen. Bij verlies of niet inleveren wordt er een 

bedrag van 100 euro aangerekend. 

Transponders kunnen aangekocht worden via de website van MyLaps: https://www.mylaps.com/nl/  

Een kortingscode kan bekomen worden op de site van Cycling Vlaanderen. 

(https://cycling.vlaanderen/transponders) 

OPGELET: iedere renner is zelf verantwoordelijk om zijn/haar transponder te registreren via 

http://my.cycling.vlaanderen en via het systeem van MyLaps. 

Iedere deelnemer aan de wedstrijden van de Flanders Kids Series kan GRATIS een transponder 

gebruiken op de wedstrijd. Dit kun je navragen aan de inschrijvingen. 

 

 

https://www.mylaps.com/nl/
https://cycling.vlaanderen/transponders
http://my.cycling.vlaanderen/
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ARTIKEL 13 – PRIJZEN 

 

De organisator zorgt voor een medaille en/of trofee voor de eerste 3 in elke categorie bij de 

vergunninghouders. 

 

Alle deelnemers aan de dikkebandenrace worden uitgenodigd op het podium en krijgen een 

aandenken aangeleverd door de organisator. 

 

ARTIKEL 14 – VARIA 

ARTIKEL 14.1 – STUURBORDEN 

 

COMPETITIEVERGUNNINGHOUDERS 

 

Vergunninghouders dienen zich steeds vooraf in te schrijven via My Cycling Vlaanderen. Dit is 

mogelijk tot 3 dagen voor de wedstrijd .Het aan de renner toegewezen nummer is geldig voor alle 

wedstrijden die ingericht worden onder de koepel van de FLANDERS MTB KIDS SERIES. Indien de 

renner zijn/haar nummerbord op een of andere manier kwijtgeraakt, wordt er een duplicaat 

gemaakt op het wedstrijdsecretariaat. Dit tegen de kostprijs van 5 euro, te betalen aan de 

inschrijvingstafel.  

 

Indien de renner niet, of niet tijdig was ingeschreven, zal hij/zij de dag van de wedstrijd nog kunnen 

inschrijven tot 30 minuten voor de start van zijn/haar wedstrijd. 

 

NIET-COMPETITIEVERGUNNINGHOUDERS (DIKKEBANDENRACE) 

Deze dienen zich vooraf in te schrijven via een online formulier opgemaakt door de organiserende 

club. Hier wordt hen een nummer ter beschikking gesteld aan een waarborg van 5 euro. Dit bedrag 

wordt terugbetaald na het proper inleveren na afloop van de wedstrijd. 

 

AAN HET STUURBORD MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT! 
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ARTIKEL 14.2 - PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 

 

Cycling Vlaanderen voorziet voor de categorieën U13, U14 en U15 een trui voor de winnaar. De 

renners op het podium ontvangen eveneens een medaille. Er wordt steeds een trui uitgereikt, ook al 

is er geen volledig podium. De trui van provinciaal kampioen, aangemaakt door de club, dient op 

voorhand goedgekeurd te worden door Cycling Vlaanderen (mail naar 

massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen) 

 

Er zal geen Provinciaal Kampioenschap georganiseerd worden als eerste wedstrijd van het seizoen. 

 

Deelname aan het provinciaal kampioenschap is NIET verplicht. 

 

ARTIKEL 14.3 – AFVAL 

 

Graag wijzen we alle renners op de zorg voor het milieu en de omgeving. Gooi geen verpakkingen of 

ander afval weg. Neem het mee in één van je zakjes en gooi het in de bevoorradingszone, onderweg 

of thuis weg. Meer info omtrent milieuzorg kun je terugvinden op: https://mooimakers.be/  

 

ARTIKEL 14.4 – EINDHAPPENING 

 

Op het einde van het seizoen kan een club met interesse een eindhappening organiseren. Hiervoor 

kan contact opgenomen worden Robin Vanden Abeele via robin.vanden.abeele@cycling.vlaanderen . 

 

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN 

 

Onvoorziene omstandigheden zullen beoordeeld worden door het college der commissarissen. 

Betwistingen (klachten) zullen beslecht worden volgens het tuchtreglement. 

 

Zie https://cycling.vlaanderen/meldpunt/tucht-straf 

  

mailto:massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen
https://mooimakers.be/
mailto:robin.vanden.abeele@cycling.vlaanderen
https://cycling.vlaanderen/meldpunt/tucht-straf
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ARTIKEL 16 – CONTACT 

 

Aan bovenstaande kalender kunnen nog wedstrijden toegevoegd worden in samenspraak met de 

Vlaamse MTB-commissie. Info: www.cycling.vlaanderen 

 

WIE WAT E-MAIL TEL. 

Maarten 
Gybels 

Voorzitter VMBC Maartengybels0@gmail.com  

Robin Vanden 
Abeele 

Algemene info robin.vanden.abeele@cycling.vlaanderen 0492/869887 

 

 


