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DEEL I CYCLING VLAANDEREN CX CHALLENGE   

 

WAT? 

 

• Aaneenkoppeling van regionale veldritwedstrijden op de kalender van Cycling 

Vlaanderen. Het regelmatigheidscriterium voor en van de toekomst.  

 

• Eindwinnaar van het regelmatigheidscriterium mag zich één jaar lang Kampioen 

van Vlaanderen noemen!  

 

• Samen met de clubs, provinciale afdelingen en organisatoren willen we jonge 

renners en rensters meer kansen bieden om zich te ontwikkelen als 

veldrijder/veldrijdster. Het regelmatigheidscriterium voor de kampioenen van 

morgen. 

 

• Een community van regionale organisatoren die elkaar versterken in de 

ontwikkeling van de veldritsport in Vlaanderen. Samen streven we naar een sterk 

en uitgebreid veldritnetwerk.  

 

• Wekelijkse provinciale veldrittrainingen. Samen met gediplomeerde trainers werken 

aan de skills en tricks van de renners en rensters.  

 

• Initiaties in samenwerking met organisatoren, gemeenten en sportdiensten. 

  

VOOR WIE? 

 

• Aanbod voor iedereen – iedere wedstrijd als familiefeest 

o Zoon/dochter – papa/mama  

 

• Het kind 

o Dikkebandenraces  

o Initiaties  

 

• De kampioenen van morgen  

o U17/junioren/U23  

 

• Vrouwen en meisjes  

 

• De hobbyrenner  

o Elite/master/FUN  
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AANBOD VOOR IEDEREEN   

Promotionele 
activiteiten -FUN

U17

Junioren 

U23/elite/masters

Mama/Papa -
FUNfieters
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HOOFDDOEL  

 

• Promotie van de veldritsport in Vlaanderen 

o Bekendheid van de wedstrijden – meer organisatoren op de regionale 

kalender 

o Meer kinderen op de fiets - initiaties en dikkebandenraces  

▪ In samenwerking met organisatoren, gemeenten en steden  

 

• Talentontwikkeling  

o Jeugdrenners laten ontwikkelen tot de profrenners van morgen  

 

• Aanbod voor iedereen – iedere wedstrijd als familiefeest  

o Zoon/dochter – papa/mama  

 

• Verbintenis tussen recreatiesport – breedtesport en topsport  

 

• Maatschappelijk karakter  

o Individuele ontplooiing van onze leden  

o Mensen bereiken over heel Vlaanderen 

o Samenhorigheid en sociaal karakter  

▪ Meer dan een wielerwedstrijd 

o Het creëren van onvergetelijke familiemomenten  

 

• Realiseren van samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus  

o Federatie met organisator  

o Organisator met gemeente/stad  

o Federatie met gemeente/stad  
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TUSSENDOEL  

 

• Ronde 1: afstemmen van de kalender + uitbreiding van de kalender  

o Iedere week een aanbod. Streven naar een volwaardige jeugdkalender  

 

• Ronde 2: organisatie van initiaties en promotionele activiteiten op de wedstrijden  

o Meer dan een wielerwedstrijd  

 

• Ronde 3: volwaardige kalender  

o Van start tot finish  

o Van categorie A tot Z  

 

• Ronde 4: hervorming veldritsport  

o Niveau start: initiaties op alle veldritwedstrijden in Vlaanderen  

o Niveau 4: funwedstrijden – dikkebandenraces 

o Niveau 3: Flanders CX Challenge  

o Niveau 2: nationale wedstrijden  

o Internationale wedstrijden en kampioenschappen  

 

PROMOMATERIAAL ORGANISATIE  

 

• Iedere organisator krijgt een promotiepakket ter beschikking.  

o Vlaggen  

o Spandoeken  

o Achtergrondpanelen  

o Signalisatiepijlen  

o Rugnummers 

o …  
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PROMOTIE  

 

• Bekende (ex) veldrijders en veldrijdsters als ambassadeurs voor de veldritsport  

o Aanwezigheid op wedstrijden 

o Begeleiden van initiaties  

o Promotievideo’s  

 

• Op zoek naar een (media) partner. Bekendheid van de veldritsport in al haar 

facetten:  

o Leden  

o Gemeenten en steden  

o Persbelangstelling – persmoment  

 

• Bijdrage aan aanbod binnen gemeenten en steden  
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DEEL II | INHOUD CYCLING VLAANDEREN CX CHALLENGE  

 

INSCHRIJVINGEN  

 
Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een “competitievergunning” afgeleverd door 
Cycling Vlaanderen, FCWB of door een andere federatie aangesloten bij de UCI.  
 
Om te kunnen deelnemen aan een veldrit dienen de renners zich vooraf in te schrijven via 
het portaal van Cycling Vlaanderen. De voorinschrijvingen staan open tot middernacht – 3 
dagen voor de wedstrijd. Renners of rensters die niet vooraf zijn ingeschreven, worden ze 
niet opgenomen in de startorde en moeten ze achteraan aansluiten. 
 
Tot middernacht voor de wedstrijd kan een renner zijn inschrijving zonder gevolg 
annuleren door een mailtje te sturen naar de voorzitter van de commissie veldrijden 
Cycling Vlaanderen Eddy Lissens (eddy.lissens@gmail.com) in geval van uitzonderlijke 
omstandigheden. Na deze periode is deelname verplicht indien de inschrijving wordt 
aanvaard.  (Zie straffenbarema) 
 
 

DAGVERGUNNINGEN  

 
19 jaar of ouder en wil je proeven van een echte veldrit? Dan kan je deelnemen met een 
dagvergunning.  
 

• Dagvergunningen dienen zich vooraf in te schrijven via de provinciale voorzitter van 

hun provincie. 

 

• Bij de categorie D kunnen renners met een dagvergunning starten. Kostprijs 

dagvergunning 10 euro + 5 euro waarborg voor het rugnummer. 

 

• De renners met een dagvergunning worden ingeschreven en geklasseerd bij hun 

respectievelijke categorie onder de Masters. 

 

• Renners met dagvergunning met een leeftijd van 19 tot en met 35 jaar (elite 3) 

worden ingeschreven en geklasseerd bij de Masters A. 

 

• Bij de categorie C (U17 – U19) kunnen renners met een promovergunning starten, 

deze starten altijd achteraan. 
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CATEGORIEËN – PROGRAMMA  

 
Een sterk netwerk van organisatoren die het doel hebben om zoveel mogelijk renners en 
rensters te bereiken. Een uniform programma voor alle organisatoren van de CYCLING 
VLAANDEREN CX Challenge. Eenvormigheid en transparantie is de sleutel tot succes.  
 
Alle regionale wedstrijden op de kalender van Cycling Vlaanderen tellen mee voor het 
eindklassement. Wedstrijden in afwachting van een A-veldrit komen niet in aanmerking 
voor de CYCLING VLAANDEREN CX CHALLENGE of het Kampioenschap van Vlaanderen. 
 

Wedstrijden per organisatie: 
Per organisatie worden onderstaande wedstrijden voorzien:  
 

Reeks Categorieën Wedstrijdduur Startuur 

D Elite 3, Masters A, B, C en 
D 

45 minuten 10:00 

C U17 – eerstejaars 30 minuten 11:15 

C U17-tweedejaars 30 minuten 12:00 

DAMES Vrouwen elite, meisjes 
jeugd 

40 minuten 
(meisjes jeugd – 

1 ronde) 

13:00 

C Junioren  40 minuten 14:00 

B Elite 2 en U23 60 minuten 15:00 

 
 

STARTORDE  

 
Alle categorieën volgens de nationale ranking met uitzondering van de U17. De eerste drie 
volledige weekends van september zal de startorde bepaald worden door loting. 
Iedere categorie vertrekt op hetzelfde uur, volgens opstelling hierna. 
 
Opstelling: 

o Reeks B: eerst de Elite 2 en U23 volgens de ranking, daarna de elite 3 volgens de 
ranking. 

o Reeks D: eerst de Masters A volgens de ranking, daarna de Masters B volgens de 
ranking, daarna de Masters C volgens de ranking 

o Dames: Eerst de vrouwen elite en meisjes junioren volgens de ranking. Vervolgens 
de meisjes U17 volgens lottrekking. 
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PRIJZENGELD  

 
Reeks Categorieën Dagprijzen  Barema  

B Elite 2 
20 €400 

U23 

 
 

U17-eerstejaars 

Geen prijzengeld U17-tweedejaars 

Junioren 20 €200 

DAMES 

Vrouwen elite 
20 €200 

Meisjes junioren 

Meisjes U17 Geen prijzengeld  

D 

Elite 3 20 €150 

Master A 20 €150 

Master B 20 €150 

Master C + D 20 €150 

 
 

EINDKLASSEMENT  

 

• Per categorie wordt een aparte uitslag opgemaakt. Deze uitslagen worden 

opgenomen in functie van het eindklassement.   

 

• De toekenning van de punten voor het eindklassement gebeurt volgens 

onderstaande tabel.  

 
• Het eindklassement wordt opgemaakt aan de hand van het totaal aantal punten 

bekomen in alle gereden wedstrijden. Bij gelijkheid van punten zal de deelnemer 

met het meest aantal deelnames het best geklasseerd worden. Indien er hierna nog 

een gelijkheid is, zal worden gekeken naar de uitslagen van individuele wedstrijden 

meetellende voor het klassement. Als er tenslotte nog geen verschil is, zal de 

laatste wedstrijd doorslaggevend zijn.  
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Plaats  Aantal Punten  

1ste plaats 40 punten 

2de plaats 37 punten 

3de plaats 35 punten 

4de plaats 34 punten 

5de plaats 33 punten 

6de plaats 32 punten 

7de plaats 31 punten 

8ste plaats 30 punten 

9de plaats 29 punten 

10de plaats 28 punten 

11de plaats 27 punten 

12de plaats 26 punten 

13de plaats 25 punten 

14de plaats 24 punten 

15de plaats 23 punten 

16de plaats 22 punten 

17de plaats 21 punten 

18de plaats 20 punten 

19de plaats 19 punten 

20ste plaats 18 punten 

21ste plaats 17 punten 

22ste plaats 16 punten 

23ste plaats 15 punten 

24ste plaats 14 punten 

25ste plaats 13 punten 

26ste plaats 12 punten 

27ste plaats 11 punten 

28ste plaats 10 punten 

29ste plaats 9 punten 

30ste plaats 8 punten 

31ste plaats 7 punten 

32ste plaats 6 punten 

33ste plaats 5 punten 

34ste plaats 4 punten 

35ste plaats 3 punten 

36ste plaats 2 punten 

Vanaf de 37ste plaats 1 punt voor alle deelnemers opgenomen in de uitslag 

 
  



 

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

INFO@CYCLING.VLAANDEREN . WWW.CYCLING.VLAANDEREN 
11 

 
 

KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN 

 
De titel van Kampioen van Vlaanderen kan behaald worden door renners/rensters die een 
vergunning van Cycling Vlaanderen hebben en door een eventuele selectie aangeduid 
worden. Met andere woorden: het eindklassement van de Cycling Vlaanderen CX 
CHALLENGE kan gewonnen worden door een renner/renster zonder Cycling Vlaanderen 
vergunning MAAR de kampioen van Vlaanderen per categorie is de eerste in het 
eindklassement met een CYCLING VLAANDEREN vergunning. De kampioen van Vlaanderen 
zal na het seizoen een kampioenstrui ontvangen.  
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DEEL III | PRAKTISCHE ZAKEN ORGANISATOR  

 

VERZEKERING ORGANISATOR  

 
Waarvoor ben je verzekerd als organisator (organisatievergunning)? Bekijk de info op de 
website van Cycling Vlaanderen: 
https://www.cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2019_DEKKING_ORGANISATOR
EN.pdf  
 

TOEGANGSGELD  

 
Als inkomgeld worden volgende tarieven gebruikt (zie onderstaande tabel). De organisator 
is vrij om deze inkomgelden te verminderen indien die dit wenst. 
 

Gewone toegang €7 

Kortingskaart Cycling Vlaanderen €6 

Renners = inschrijvingsgeld 

 
Volgende personen krijgen steeds gratis toegang:  

• Deelnemende renners  

• Geaccrediteerde pers 

• Officials en andere personen met officiële kaarten van Cycling 
Vlaanderen/FCWB/Belgian Cycling en UCI. Een overzicht van alle kaarten vind je op 
de website van Cycling Vlaanderen: 
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/210114-Overzicht-2021-
NL_FINAL.pdf  

 

DRUKWERK  

 
Op de posters, flyers, omzendbrieven, folders en het programma moet minstens éénmaal 
voluit geschreven worden “Cycling Vlaanderen en het logo van Cycling vermeld worden. De 
logo’s kan teruggevonden worden op: 
https://cycling.vlaanderen/downloads/huisstijl  
Vermeld zeker volgende praktische zaken op flyers en posters: 

• Titel    

• Plaats (gemeente, straat, nr, …) 

• Naam organiserende club 

• Vermelding verantwoordelijke uitgever + ‘Gelieve deze flyer niet op de 
openbare weg te gooien’ 

• Programma (indeling wedstrijden) 

• Datum wedstrijd 
 
Iedere organisator dient de richtlijnen van Cycling Vlaanderen na te leven: 
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2019_RICHTLIJNEN_PROMOTIE_ORG
ANISATOREN.pdf  
  

https://www.cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2019_DEKKING_ORGANISATOREN.pdf
https://www.cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2019_DEKKING_ORGANISATOREN.pdf
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/210114-Overzicht-2021-NL_FINAL.pdf
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/210114-Overzicht-2021-NL_FINAL.pdf
https://cycling.vlaanderen/downloads/huisstijl
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2019_RICHTLIJNEN_PROMOTIE_ORGANISATOREN.pdf
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2019_RICHTLIJNEN_PROMOTIE_ORGANISATOREN.pdf
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GELUIDSINSTALLATIE + ELEKTRICITEIT  

 
De organisator dient een geluidsinstallatie te voorzien op de omloop (minimum aan de 
aankomstlijn en zo mogelijk op een “publiekstrefpunt”). Een speaker zal aangeworven en 
betaald worden door de organisator. 
 
Voor de tijdsregistratie is er de verplichting te zorgen voor elektriciteit (220Volt) aan de 
aankomst. 
Opgelet: test voorafgaand aan het evenement zeker of het elektriciteitsnet werkt onder 
volledige belasting. 
 

MATERIAAL  

 
De organisator is verplicht de vlaggen, spandoeken, achterwand en het ander materiaal 
door Cycling Vlaanderen ter beschikking gesteld op de meest duidelijke plaatsen te 
gebruiken. De inrichter zal deze materialen ook beheren als een goede huisvader.  Er zal 
per provincie materiaal worden voorzien. 
 

RUGNUMMERS  

 
De rugnummers worden ter beschikking gesteld door Cycling Vlaanderen, de organisator 
zorgt voor een persoon die de rugnummers overhandigt en deze terug in ontvangst neemt. 
Tevens zorgt hij ervoor dat na de wedstrijd alle rugnummers proper en op volgorde terug 
opgeborgen zijn in de bijhorende bakjes. De kleuren per wedstrijd zijn als volgt: 
 

 

  

Reeks Categorie Kleur rugnummer 

D 

Elite 3 … 

Masters A Wit/Zwart 

Masters B Geel/Zwart 

Masters C + D Blauw/Wit 

C 
U17-eerstejaars Wit/Zwart 

U17-tweedejaars Wit/Zwart 

Dames 
Vrouwen elite en meisjes Junioren Wit/Zwart 

Meisjes U17 Geel/Zwart 

C Junioren Wit/Zwart 

B 
U23 Geel/Zwart 

Elite 2 Wit/Zwart 
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MEDISCHE DIENST  

 
De medische hulpverlening is wettelijk vastgelegd door het KB voor wielerwedstrijden.  
Zie tabel geneeskundige hulpverlening: 
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/Tabel-Geneeskundige-
Hulpverlening-vs-200104.pdf 
 

ANTIDOPING  

 
De regels omtrent het antidopingbeleid zijn zeer strikt en afgelijnd. Een antidopinglokaal 
dient als volgende opgebouwd en ingericht zijn. 
 
3 afzonderlijke gedeelten: 

• Wachtruimte 

• Werkruimte – voor de afhandeling van alle formaliteiten 

• Ruimte voor staalafname met apart toilet en wastafel 

Let daarnaast op volgende aandachtspunten 

• Voldoende aantal gesloten flessen mineraalwater (0,25l met vergrendelde 

schroefdop) 

• Afgezonderd van andere wedstrijdlokalen 

• Zo dicht mogelijk bij de aankomst 

• Indien mogelijk: dokterskabinet 

• De renners die ter controle worden opgeroepen, worden begeleid door chaperons.  

• De locatie van de antidopingcontrole is duidelijk uitgepijld vanaf de aankomst. 

 
Meer info hierover is terug te vinden op: 
https://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/nieuws/2016_aandachtspunten_antidoping_v
oor_wedstrijdorganisatoren_wielrennen.pdf  
 

https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/Tabel-Geneeskundige-Hulpverlening-vs-200104.pdf
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/Tabel-Geneeskundige-Hulpverlening-vs-200104.pdf
https://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/nieuws/2016_aandachtspunten_antidoping_voor_wedstrijdorganisatoren_wielrennen.pdf
https://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/nieuws/2016_aandachtspunten_antidoping_voor_wedstrijdorganisatoren_wielrennen.pdf

