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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: Cycling Vlaanderen CX Challenge  

o Niveau 2: nationale wedstrijden  

o Internationale wedstrijden en kampioenschappen  

 

PROMOMATERIAAL ORGANISATIE  

 

• Iedere organisator kan gebruik maken van een promotiepakket.  

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.  

 

• 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 elite 3. 

 

• 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 
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STARTORDE  

 
Categorie B:  
De Elite 2 en U23  starten samen volgens de ranking.  
 
Categorie D:  
De elite 3 starten eerst via nationale ranking. 15 seconden later de Masters A via de 
nationale ranking. 15 seconden later starten de masters B volgens de nationale ranking. 15 
seconden na de masters B starten de masters C en D samen volgens de ranking.  
 
Vrouwen – afzonderlijke wedstrijd:  
Eerst de vrouwen elite en meisjes junioren volgens de ranking. 15 seconden later starten 
de meisjes U17 volgens lottrekking. 
 
Junioren waar vrouwen elites kunnen starten: 
In wedstrijden voor junioren waar vrouwen elite deelnemen zal de startorde bepaald 
worden a.d.h.v. het klassement:  

1) Alle renners (heren) die tijdig hun inschrijvingsmodaliteiten vervulden 3 dagen 

voor de wedstrijd. 

2) Alle rensters (vrouwen) die tijdig hun inschrijvingsmodaliteiten vervulden 3 

dagen voor de wedstrijd. 

U17: 
In alle andere wedstrijden U17 (Als 1e jaars & 2e jaars apart rijden) zal de lottrekking 
bepaald worden bij het afhalen van het rugnummer als volgt: 

1) Alle renners tweedejaars U17 die tijdig hun inschrijvingsmodaliteiten vervulden 

3 dagen voor de wedstrijd. 

2) Alle eerstejaars U17 die tijdig hun inschrijvingsmodaliteiten vervulden 3 dagen 

voor de wedstrijd. 

Bij het opstellen van het uurschema zal de organisator ervan uitgaan dat de heren U17 - 
eerstejaars en tweedejaars afzonderlijk rijden. Indien er de dag van de wedstrijd in totaal, 
1° en 2 jaars samen, minder dan 75 renners zijn ingeschreven zal hij de 1° en 2 jaars 
samenvoegen en gaan deze van start op het voorziene uur van de tweedejaars U17.   
In wedstrijden voor U17 waar meisjes U17 deelnemen zal de lottrekking bepaald worden 
bij het afhalen van het rugnummer als volgt: 

1) Alle renners (heren) die tijdig hun inschrijvingsmodaliteiten vervulden 3 dagen voor 

de wedstrijd. 

2) Alle rensters (meisjes) die tijdig hun inschrijvingsmodaliteiten vervulden 3 dagen 

voor de wedstrijd. 
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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 
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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.  
 


