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ARTIKEL 1 - WEDSTRIJDEN 

 

Alle wedstrijden met de benaming ‘strandrace’, gepubliceerd op de kalender van Cycling Vlaanderen, 

staan onder toezicht van Cycling Vlaanderen. 

 

Alle organisatoren zijn verantwoordelijk voor hun eigen evenement en dienen tijdig de wedstrijd-
aanvraag bij Cycling Vlaanderen te doen 14 weken voor datum wedstrijd). Dat gebeurd via het 
persoonlijk portaal (https://portal.cycling.vlaanderen/).   
 

Alle deelnemende organisatoren geven een eigen technische gids uit. Verder mag het draaiboek niet 
in strijd zijn met dit reglement en/of de reglementen van Cycling Vlaanderen/Belgian Cycling 
(www.belgiancycling.be). 
 
Per weekend zal slecht één wedstrijd mogen worden georganiseerd. De wedstrijden zullen 
plaatsvinden binnen de maanden september, oktober, november, december, januari, februari en 
maart met een week speling ervoor- en erna. 
 

ARTIKEL 2 – CATEGORIEËN 

 

Volgende categorieën kunnen deelnemen aan de strandraces op de kalender van Cycling Vlaanderen: 

 

ARTIKEL 2.1 – ZONDER VERGUNNING 

 

Niet-vergunninghouders (recreanten – mannen en vrouwen) kunnen deelnemen aan deze 

wedstrijden. Zij zullen steeds opgenomen worden in de einduitslag.  

 

 
  

Voorbeeld recreatief lidmaatschap Cycling Vlaanderen 

https://portal.cycling.vlaanderen/
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ARTIKEL 2.2 – MET VERGUNNING 

Buitenlandse vergunninghouders moeten een toelating van hun federatie aanvragen en kunnen 

voorleggen aan de officials.  

Mogelijke categorieën: 

- Elite (met contract & UCI-geregistreerde renner/renster) 

- Elite 2 (zonder contract) (M/V) 

- Elite 3 (vanaf 19 jaar) (M/V) 

- U23  

- Junioren (M/V) 

- U17 (M/V) 

- Masters 1 (35 t.e.m. 44 jaar) 

- Masters 2 (45 t.e.m. 54 jaar) 

- Masters 3 (vanaf 55 jaar) 

 

ARTIKEL 3 – FIETS 

 
Crossfietsen of elektrische fietsen zijn uitdrukkelijk verboden. 
 
De organisator is wel vrij om een aparte wedstrijd voor e-mountainbikes te voorzien. Deze categorie 
dient apart te starten, zodat dit geen voordeel kan opleveren voor de renners die deelnemen aan de 
wedstrijden met fietsen zonder ondersteuning. 
 

ARTIKEL 3.1 – STUUR  

 
De fietsen moeten van het type ‘mountainbike’ zijn. Er mag gereden worden met andere, aangepaste 
sturen. Gebruik van een recht MTB-stuur zonder opzetstekken en een speciale gebogen beachrace 
stuur wordt toegestaan (racestuur). Het is niet toegestaan om opzetstekken op een MTB-stuur op 
het uiteinde of in de midden te bevestigen. Armsteunen waarmee men een tijdrithouding aannemen 
is niet toegestaan. 
 

 
  

Figuur 1: Toegestaan stuur 

Figuur 2: Toegestaan stuur 
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ARTIKEL 3.2 – BANDEN 

 
De minimale bandbreedte moet 40mm bedragen.  
 

ARTIKEL 4 – KALENDER 

 
De volledige kalender is te vinden op www.cycling.vlaanderen/competitie/mtb/strandraces . Deze 

kalender is onderhevig aan veranderingen en kan steeds door Vlaamse MTB-commissie aangepast 

worden. 

 

ARTIKEL 5 – PROGRAMMA 

 
Iedere organisator is vrij om hun eigen programma op te stellen. Vanuit Cycling Vlaanderen worden 
volgende suggesties gedaan: 
 

- Bij de bekendmaking van het evenement, via eender welk kanaal, is het aangewezen om het 
parcours minimaal 1 maand op voorhand te publiceren. Idealiter gebeurt dit op de eigen 
website van de organisatie. 

 
- Om de wedstrijden open te trekken naar het brede publiek wordt aangeraden om ook een 

initiatie voor jonge fietsers te voorzien. Deze initiatie kan eruit bestaan om 1 of 2 ronden op 
het parcours te fietsen, met oog voor plezier, bijleren en veiligheid. Let er steeds op dat dit 
niet overlapt met de geplande wedstrijd(en). 
>> Op zoek naar begeleiding voor deze jeugdinitiatie? Neem contact op met de Vlaamse 
Wielerschool (www.vlaamsewielerschool.be)  

 

ARTIKEL 6 - INSCHRIJVINGEN 

 
De inschrijvingen en de informatievoorziening omtrent de strandraces lopen geheel via de 
organisaties. De organisatoren maken hun reglementen en wedstrijdprogramma zelf bekend middels 
eigen kanalen. Cycling Vlaanderen doet publicatie van de technische gegevens via de beschikbare 
kanalen (bv. www.cycling.vlaanderen/kalender). 
 

ARTIKEL 7 – FEED&TECHNICAL ZONE 

 

ARTIKEL 7.1 – TECHNISCHE ZONE 

 
Technische assistentie is toegelaten op alle plaatsen langs het parcours. Fietswissels worden echter 
niet toegelaten. Dit in lijn met het algemene reglement ‘mountainbike’ van de UCI. 
 
 
 
 

http://www.cycling.vlaanderen/competitie/mtb/strandraces
http://www.vlaamsewielerschool.be/
http://www.cycling.vlaanderen/kalender
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ARTIKEL 7.2 – BEVOORRADING 

 
Bevoorrading is toegelaten op alle plaatsen langs het parcours. 
 
 

ARTIKEL 8 – KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN 

 

Een strandrace wedstrijd georganiseerd onder toezicht van Cycling Vlaanderen maakt automatisch 

deel uit van het individueel eindklassement om Kampioen van Vlaanderen Strandrace te worden.  

Cycling Vlaanderen voorziet een trui voor alle kampioenen, alsook medailles voor de verschillende 

podia. De winnaars mogen een jaar lang in alle officiële strandraces (vermeld op de kalender van 

Cycling Vlaanderen) deelnemen met de trui van Kampioen van Vlaanderen, indien die niet verandert 

van categorie. 

OPGELET: enkel de kampioen in de discipline ‘strandrace’ mag de trui dragen in de strandraces 

vermeld op de kalender van Cycling Vlaanderen. Dit geldt zowel voor de Belgische als voor de 

Vlaamse Kampioen. (Bv. de Belgisch Kampioen MTB Marathon moet in gewone clubkleren starten in 

een strandrace). Het dragen van een kampioenstrui is niet verplicht.  

OPGELET II: in niet-officiële wedstrijden (niet vermeld op de kalender van Cycling Vlaanderen) mag 

NIET gestart worden met een kampioenstrui. 

 

ARTIKEL 8.1 – WIE KAN KAMPIOEN VAN VLAANDEREN WORDEN? 

 

De titel van Kampioen van Vlaanderen kan behaald worden door renners/rensters die een 

vergunning van Cycling Vlaanderen hebben. Voor volgende categorieën wordt er een trui voorzien. 

CATEGORIE LEEFTIJD/GEBOORTEJAAR 

Elite 2 (zonder contract) (M/V) Vanaf 19 jaar tot … (°2004) 

Elite 3 (vanaf 19 jaar) Vanaf 19 jaar tot … (°2004) 

U23 (M/V)  Vanaf 19 t.e.m. 22 jaar (°2004 - °2001) 

Junioren (M/V)  17 & 18 jaar (°2005 - °2006) 

U17 (M/V)  15 & 16 jaar (°2007 - °2008) 

Masters 1  35 t.e.m. 44 jaar (°1988 - °1979) 

Masters 2 45 t.e.m. 54 jaar (°1978 - °1969) 

Masters 3 55+ (°1968 - …)  

Elite 3 (V)/Masters (V)  
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ARTIKEL 8.2 - PUNTENVERDELING 

 

Er worden punten toegekend aan de top 60 in de wedstrijduitslag per categorie. Hieronder de 

puntentabel die zal toegepast worden bij elke wedstrijd. Voor het eindklassement tellen alle 

wedstrijden. Klassement voor heren en vrouwen afzonderlijk volgens de categorieën beschreven in 

art. 8.1. 

DNS = niet gestart, geen punten toegekend 

DNF = niet geëindigd (vb. wegens pech), renner wordt toch geklasseerd en krijgt 10 punten 

DSQ = renner is gediskwalificeerd en wordt niet geklasseerd. Die krijgt geen punten. 

 

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 

 
Er zijn geen schrapresultaten en geen verplicht aantal gereden wedstrijden om in aanmerking te 
komen. Bij een gelijke stand telt de positie van de laatst gereden wedstrijd. Indien er dan nog een 
gelijke stand zou zijn is de uitslag van de laatst gereden wedstrijd bepalend voor de volgorde van het 
eindklassement.  
 

ARTIKEL 9 – TIMING/TIJDSREGISTRATIE  

 
Iedere organisator voorziet een eigen timingsysteem.  
 
 

ARTIKEL 10 – PRIJZEN 

 

ARTIKEL 10.1 – INSCHRIJVING 

 
De organisator is vrij om het inschrijvingsbedrag te kiezen. Vergunninghouders krijgen steeds korting 
bij deelname aan een wedstrijd op de kalender van Cycling Vlaanderen. De organisator is vrij om te 
kiezen of die wel/geen korting toekent bij voorinschrijvingen. 
 
Niet-vergunninghouders betalen 5 euro extra voor de dagverzekering. 
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ARTIKEL 10.2 - PRIJZENGELD 

 
De organisator is vrij om te kiezen hoeveel prijzen die voorziet. Cycling Vlaanderen draagt gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen hoog in het vaandel. Om die reden geven we het advies om voor de top-
3 van de wedstrijd (elite heren/elite vrouwen) dezelfde prijzen te voorzien. Dit kunnen zowel geld- 
als naturaprijzen zijn. 
 
 

ARTIKEL 11 – VARIA 

 

ARTIKEL 11.1 – GEDRAG VAN DE RENNERS 

 
Een renner moet altijd op een sportieve wijze handelen. Die mag een snellere renner niet hinderen 
bij het inhalen. Bij ongevallen tussen een renner en/of een andere renner of iemand uit het publiek 
dient de betreffende renner zich bekend te maken aan de tegenpartij en meldt hij het voorval aan 
het college van officials.  
 
Indien, om het even welke reden, een renner het parcours verlaat, dient hij terug op het parcours te 
komen op dezelfde plaats waar die de omloop verlaten had. Indien, naar het oordeel van de 
voorzitter van het college van officials, de renner voordeel heeft ondervonden, dan wordt deze 
renner gediskwalificeerd.  
 
De renners maken gebruik van de openbare ruimte en dienen zich te allen tijde correct te gedragen 
naar andere gebruikers van die openbare ruimte. De renners moeten de natuur respecteren en zich 
ervan verzekeren dat zij het gebied niet verontreinigen of daar schade aan toebrengen. (zie ook 
artikel 11.4) 
 
Het is verboden om zich tijdens de wedstrijd te laten voorttrekken door een andere deelnemer of 

om aan een gemotoriseerd voertuig te hangen. Dergelijke actie zal bestraft worden met de 

diskwalificatie. 

Renners die niet deelnemen aan de wedstrijd of reeds uit wedstrijd zijn, mogen in geen geval andere 

renners bevoordelen. Renners die toch in het zog van dergelijke renners rijden, kunnen door de 

wedstrijdjury gediskwalificeerd worden. 

Renners die elkaar kruisen dienen steeds oog te hebben voor hun eigen veiligheid en die van de 

andere deelnemers. Houd steeds zoveel mogelijk rechts en geef steeds voorrang aan de kopgroep. 

Iedere vorm van onsportief gedrag kan leiden tot diskwalificatie. 

De renners dienen steeds de richtlijnen van de seingevers en politie te respecteren. Bij de 

opwarming is men tevens verplicht de wegcode te volgen. 

De wedstrijdjury behoudt – in samenspraak met de wedstrijdorganisatie - zich het recht om 
beslissingen te nemen inzake diskwalificatie, zonder rekening te houden met uiteenlopende redenen 
van deelnemers. 
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ARTIKEL 11.2 – DE STARTVOLGORDE 

 
De opstelling bij de start zal als volgt geschieden: 
 

1. Eerste vak/box: heren vergunninghouders (alle categorieën zoals opgesomd in artikel 2.2) 
2. Tweede vak/box: heren niet-vergunninghouders (zie artikel 2.1) 

 
Vrouwen zullen steeds opgesteld worden in een aparte box, naast die van de eerste box van de 
heren vergunninghouders. Bij de vrouwen worden zowel vergunninghouders als niet-
vergunninghouders toegelaten in dezelfde box.  
 
Bij de opstelling wordt het principe van ‘first come, first served’ gehanteerd. Enkel nationale 
kampioenen en de Vlaamse Kampioen mogen bij iedere wedstrijd plaatsnemen op de eerste startrij. 
 
Indien een renner zich opstelt in het verkeerde startvak dan kan dit leiden tot diskwalificatie.  
 
Wanneer bovenstaande start(volgorde)opstelling (om organisatorische reden) niet mogelijk blijkt, 
dan zal dit door de desbetreffende organisatie tijdig worden gecommuniceerd en kenbaar worden 
gemaakt via hun eigen kanalen. 
 
Alle boxen starten steeds op hetzelfde ogenblik. De wedstrijden van het type strandrace zijn 
wedstrijden met massastart. Vanuit Cycling Vlaanderen raden wij organisatoren aan om vanaf meer 
dan 500 deelnemers een opsplitsing te maken tussen competitierenners en niet-competitierenners. 
Dit om de veiligheid te vrijwaren. 
 

ARTIKEL 11.3 - VOERTUIGEN 

 

Alle voertuigen die in de wedstrijd meerijden (voor, na, tussen), dienen te beschikken over een 

doorlatingsbewijs. Dit moet minstens 3 maand voor wedstrijddatum aangevraagd worden bij de 

gemeente.  

 

ARTIKEL 11.4 - AFVALZONE 

 

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 wegwerpzone, onderweg of 

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

Alle wedstrijden van de Strandraces op de kalender van Cycling Vlaanderen zullen beschikken over 

wegwerpzones. Enkel in deze zones is het toegelaten om drinkbussen, verpakkingen, e.a. weg te 

gooien. Ook aan de start/aankomst zullen er voldoende vuilnisbakken staan om dergelijke weg te 

gooien. 

 

 

https://mooimakers.be/
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ARTIKEL 11.5 - OFFICIALS 

 

Iedere organisator is verplicht om volgende zaken te voorzien voor de aanwezige officials: 

- Inschrijvingen/uitslagen: afgeschermd lokaal en/of tent dichtbij de aankomst 

- Startzone: aparte box/afgebakende zone waarin officials kunnen plaatsnemen om de start 

goed te laten verlopen. De official dient zijn taak goed te kunnen uitoefenen en krijgt daarom 

steeds toegang tot de startzone. Hij mag/kan zich ook tussen de renners begeven. 

- Bevoorrading: minstens 1 (warme) consumptie 

 

ARTIKEL 12 - GESCHILLEN 

 

Onvoorziene omstandigheden zullen beoordeeld worden door het college der officials. 

Betwistingen (klachten) zullen beslecht worden volgens het tuchtreglement. 

 

(Zie www.cycling.vlaanderen / reglementen / tuchtreglement en sancties). 

 

Geschillen kunnen ook gemeld worden aan onderstaande personen. 

 

 

ARTIKEL 13 - CONTACT 

 

Vragen over dit reglement? Jouw wedstrijd toevoegen aan deze kalender? Neem contact met ons op: 

Meer info: www.cycling.vlaanderen 

 

WIE WAT E-MAIL TEL. 

Maarten 
Gybels 

Voorzitter Vlaamse 
MTB-commissie 

Maartengybels0@gmail.be  

Leen Massaer Verantwoordelijke 
MTB Vlaams-
Brabant 

leenmassaer@hotmail.com 0478/45.09.70 

Pascal Delaere Verantwoordelijke 
MTB West-
Vlaanderen 

pascal.de.laere@telenet.be 0494/87.23.06 

Astrid 
Heggerick 

Sporttechnisch 
Medewerker 
Competitie Cycling 
Vlaanderen 

Astrid.heggerick@cycling.vlaanderen 0493/40.05.07 

 

mailto:Astrid.heggerick@cycling.vlaanderen

