
Type wedstrijd Inschrijving via Afkorting Toegelaten renners Bedrag inschrijving Max. deelnemers

Art. 5.1.002 (N) Een renner die gerangschikt staat binnen de eerste 50 van het UCI-klassement Veldrijden mag niet deelnemen aan een nationale 

wedstrijd in een ander land dan dit van de federatie van zijn nationaliteit, conform de UCI-reglementen. M.a.w.: Buitenlandse renners in de categorie 

Elite – U23 – Dames Elite of Junioren die voorkomen in de top-50 van het UCI-klassement mogen niet starten in de B-wedstrijden. De UCI-rankings zijn te 

vinden op http://www.uci.org/cyclo-cross/rankings 

Veldrijden vrouwen Klasse 1 UCI

Via Cycling Vlaanderen

VELDDA (UCI1)

Vrouwen elite - meisjes junioren NVT NVT

STARTRECHT VELDRIJDEN 2021-2022

WIE MAG STARTEN IN WELKE WEDSTRIJD? VERSIE 4

Via Cycling Vlaanderen NVT

VELD23 (UCI) 

VELDA (N) 

Alle Belgische Elite met contract - Alle buitenlandse vergunninghouders elite 2/U23 die niet 

voorkomen in de top 50 van de UCI ranking-  Alle Belgische vergunninghouders elite 2/U23 

met minimaal 25 punten op de nationale ranking  OF 1 UCI punt. . Tot 23/10 is dit niet van 

toepassing en kan  iedereen starten. 

Via Cycling VlaanderenVeldrijden FORMULE A

Klasse 1 UCI

Klasse 2 UCI 

VELDA1 (1) - VELDA1 (1CRIT)

VELDA2 (2) - VELDA2 (2CRIT)

* waarborg rugnnumer  - **extra dagverzekering  - ***In de regionale wedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit.

NVT

NVTVia Cycling VlaanderenVeldrijden U23 UCI Mannen U23

Alle Belgische Elite met contract - Alle buitenlandse vergunninghouders elite 2/U23- Alle 

Belgische vergunninghouders elite 2/U23 met minimaal 25 punten op de nationale ranking  OF 

1 UCI punt. . Tot 23/10 is dit niet van toepassing en kan  iedereen starten. 

NVT 

€ 5 + *€5 (niet voor elite 

met contract) 

NVT 



Type wedstrijd Inschrijving via Afkorting Toegelaten renners Bedrag inschrijving Max. deelnemers

Art. 5.1.002 (N) Een renner die gerangschikt staat binnen de eerste 50 van het UCI-klassement Veldrijden mag niet deelnemen aan een nationale 

wedstrijd in een ander land dan dit van de federatie van zijn nationaliteit, conform de UCI-reglementen. M.a.w.: Buitenlandse renners in de categorie 

Elite – U23 – Dames Elite of Junioren die voorkomen in de top-50 van het UCI-klassement mogen niet starten in de B-wedstrijden. De UCI-rankings zijn te 

vinden op http://www.uci.org/cyclo-cross/rankings 

STARTRECHT VELDRIJDEN 2021-2022

WIE MAG STARTEN IN WELKE WEDSTRIJD? VERSIE 4

* waarborg rugnnumer  - **extra dagverzekering  - ***In de regionale wedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit.

Vrouwen elite - meisjes junioren - meisjes U17 5 + *€5

VELDB Elite 2 - U23 5 + *€5 NVT

Via Cycling Vlaanderen Vrouwen elite - meisjes junioren NVT NVT

Veldrijden vrouwen Klasse 2 UCI VELDDA (UCI2)

Veldrijden vrouwen 

Via Cycling Vlaanderen NVT

Veldrijden vrouwen afwachtingswedstrijd  

Vrouwen masters en elite 3

 Dagvergunningen  – ter plaatste aanmelden

VELDDA - VELDDA (AFW)
€ 5 + *€5+  € 6

€ 5 + *€5+ € 10**

NVTVeldrijden Juniores UCI Via Cycling Vlaanderen VELDJ (UCI) Jongens Juniores NVT 

Veldrijden FORMULE B Via Cycling Vlaanderen



Type wedstrijd Inschrijving via Afkorting Toegelaten renners Bedrag inschrijving Max. deelnemers

Art. 5.1.002 (N) Een renner die gerangschikt staat binnen de eerste 50 van het UCI-klassement Veldrijden mag niet deelnemen aan een nationale 

wedstrijd in een ander land dan dit van de federatie van zijn nationaliteit, conform de UCI-reglementen. M.a.w.: Buitenlandse renners in de categorie 

Elite – U23 – Dames Elite of Junioren die voorkomen in de top-50 van het UCI-klassement mogen niet starten in de B-wedstrijden. De UCI-rankings zijn te 

vinden op http://www.uci.org/cyclo-cross/rankings 

STARTRECHT VELDRIJDEN 2021-2022

WIE MAG STARTEN IN WELKE WEDSTRIJD? VERSIE 4

* waarborg rugnnumer  - **extra dagverzekering  - ***In de regionale wedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit.

75Veldrijden FORMULE C - U17 eerstejaars Via Cycling Vlaanderen VELDCN (N)
Jongens U17/eerstejaars - Als er geen aparte wedstrijd voor meisjes is, mogen  de meisjes 

U17/juniores bij de jongens U17 rijden. 
5 + *€5

Veldrijden FORMULE C - U17 tweedejaars Via Cycling Vlaanderen VELDCN (N) Jongens U17/tweedejaars 5 + *€5 75



Type wedstrijd Inschrijving via Afkorting Toegelaten renners Bedrag inschrijving Max. deelnemers

Art. 5.1.002 (N) Een renner die gerangschikt staat binnen de eerste 50 van het UCI-klassement Veldrijden mag niet deelnemen aan een nationale 

wedstrijd in een ander land dan dit van de federatie van zijn nationaliteit, conform de UCI-reglementen. M.a.w.: Buitenlandse renners in de categorie 

Elite – U23 – Dames Elite of Junioren die voorkomen in de top-50 van het UCI-klassement mogen niet starten in de B-wedstrijden. De UCI-rankings zijn te 

vinden op http://www.uci.org/cyclo-cross/rankings 

STARTRECHT VELDRIJDEN 2021-2022

WIE MAG STARTEN IN WELKE WEDSTRIJD? VERSIE 4

* waarborg rugnnumer  - **extra dagverzekering  - ***In de regionale wedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit.

ELITE 3 - Masters - WAOD 5 + *€5

 Dagvergunningen – ter plaatste aanmelden € 5 + *€5 +  € 10**

€ 5 + *€5 - vrouwen elite 3 

en vrouwen master 

betalen € 6 extra

NVT

Veldrijden FORMULE C -Afwachting JUN UCI Via Cycling Vlaanderen VELDC (NAFW) Jongens U17 - Meisjes U17 5 + *€5 75

Via Cycling Vlaanderen VELDD NVTVeldrijden FORMULE D

Veldrijden FORMULE C - Juniores Via Cycling Vlaanderen VELDCJ (N)
Jongens Juniores - Als er geen aparte wedstrijd voor vrouwen is, mogen de vrouwen 

elite/vrouwen elite 3 en vrouwen masters bij de jongens Junioren rijden. 



Type wedstrijd Inschrijving via Afkorting Toegelaten renners Bedrag inschrijving Max. deelnemers

Art. 5.1.002 (N) Een renner die gerangschikt staat binnen de eerste 50 van het UCI-klassement Veldrijden mag niet deelnemen aan een nationale 

wedstrijd in een ander land dan dit van de federatie van zijn nationaliteit, conform de UCI-reglementen. M.a.w.: Buitenlandse renners in de categorie 

Elite – U23 – Dames Elite of Junioren die voorkomen in de top-50 van het UCI-klassement mogen niet starten in de B-wedstrijden. De UCI-rankings zijn te 

vinden op http://www.uci.org/cyclo-cross/rankings 

STARTRECHT VELDRIJDEN 2021-2022

WIE MAG STARTEN IN WELKE WEDSTRIJD? VERSIE 4

* waarborg rugnnumer  - **extra dagverzekering  - ***In de regionale wedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit.

Veldrijden U12 Via Cycling Vlaanderen VELDMI U12 NVT NVT

 Dagvergunningen – ter plaatste aanmelden € 5 + *€5 +  € 10**

Veldrijden FUN Via organsiator VELDGE NVTEnkel op uitnodiging organisator. 5 € + 5 €*+6 of 10€**

Via Cycling Vlaanderen VELDD NVTVeldrijden FORMULE D



Type wedstrijd Inschrijving via Afkorting Toegelaten renners Bedrag inschrijving Max. deelnemers

Art. 5.1.002 (N) Een renner die gerangschikt staat binnen de eerste 50 van het UCI-klassement Veldrijden mag niet deelnemen aan een nationale 

wedstrijd in een ander land dan dit van de federatie van zijn nationaliteit, conform de UCI-reglementen. M.a.w.: Buitenlandse renners in de categorie 

Elite – U23 – Dames Elite of Junioren die voorkomen in de top-50 van het UCI-klassement mogen niet starten in de B-wedstrijden. De UCI-rankings zijn te 

vinden op http://www.uci.org/cyclo-cross/rankings 

STARTRECHT VELDRIJDEN 2021-2022

WIE MAG STARTEN IN WELKE WEDSTRIJD? VERSIE 4

* waarborg rugnnumer  - **extra dagverzekering  - ***In de regionale wedstrijden betalen de renners met een buitenlandse vergunning 5 euro extra als bijdrage voor de B.A. verzekering, de rechtspositie en de solidariteit.

Veldrijden U12 Via Cycling Vlaanderen VELDMI U12 NVT NVT

Veldrijden U15 Via Cycling Vlaanderen VELDAS U15 NVT NVT

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

BELGIAN CYCLING – RUE DE BRUXELLES 482, 1480 TUBEKE . T. 02 349 19 11 – INFO@BELGIANCYCLING.BE . WWW.BELGIANCYCLING.BE


