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ARTIKEL 1 – INLEIDING / BACKGROUND / SITUATIESCHETS  

 

De invulling van de Meisjes Jeugd-categorie in het wegwielrennen wordt hervormd richting 2023. Deze 

hervorming heeft betrekking op volgende deelaspecten: 

- De startprocedure 

- Het wedstrijdverloop 

- De uitslagopmaak 

- Het strijdlustklassement 

 

Ideaalbeeld: 

In een ideaalbeeld komen we tot een wedstrijdopzet waarin de categorieën “U17 (V)” en “Junioren 

(V)” elke week een eigen afzonderlijke wedstrijd rijden. Voor dit ideaalbeeld zijn we echter nog niet 

klaar, gezien het lage gemiddelde aantal deelneemsters per wedstrijd in deze categorieën. We kunnen 

het t.a.v. organisatoren alsook gemeente- en politiediensten niet verantwoorden een dorp/stad 

urenlang ‘lam’ te leggen voor twee wedstrijden waar telkens een tien- à twintigtal rensters aan de start 

staan.  

Bovenstaande situatie zorgt ervoor dat de U17 (V) en U19 (V) voorlopig nog steeds in een en dezelfde 

wedstrijd aan de start staan. Om de periode richting ons ideaalbeeld te overbruggen, trachten we een 

wedstrijdinvulling te creëren waarin zowel de renster, de organisator, de officials, gemeentelijke en 

politiediensten, de bondscoach, andere nationale/regionale coaches, leden van de Jeugdcommissie, 

leden van de Wegcommissie, leden van de Commissie Vrouwenwielrennen, de Sporttechnisch 

Coördinator Competitiewielrennen en Vrouwenwielrennen en de DSKO van Cycling Vlaanderen zich 

kunnen vinden. Deze wedstrijdinvulling dient daarbovenop ook te passen binnen het LTAD- en 

groeilijnenmodel van Cycling Vlaanderen. Gezien de vele stake- en shareholders in dit verhaal is dit 

geen eenvoudige opdracht. 

Korte termijn: 

In augustus 2022 hielden enkele leden van Wegcommissie en Commissie Vrouwenwielrennen van 

Cycling Vlaanderen een intern overleg om de huidige wedstrijdinvulling voor U17 (V) en Junioren (V) 

opnieuw te herbekijken. Alle verschillende standpunten werden meegenomen in dit overleg en leidden 

tot een geüpdatete aanpak wat betreft de wedstrijdstart, het wedstrijdverloop, de uitslagopmaak en 

de podia vanaf het wegseizoen 2023. 

In 2021 en 2022 organiseerden we ook een regelmatigheidscriterium voor deze beide categorieën. Dit 

criterium was gebaseerd op een strijdlustklassement met als naam ‘Ladies Youth Cycling Trophy’. De 

introductie van dit strijdlustklassement had als doel een sportieve meerwaarde en aanvulling te zijn 

op de invulling van alle 1.16-wedstrijden. Enerzijds creëerde het de kans om het niveau van de 

meisjeswedstrijden de hoogte in te jagen, anderzijds bood het een subdoel voor jeugdmeisjes om 

beloond te worden om op een aanvallende manier te fietsen.  
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Na twee jaar werking hebben we ook dit strijdlustklassement aangepast naar volgend jaar toe. Zowel 

de startprocedure, het wedstrijdverloop, de uitslagopmaak en het strijdlustklassement worden dus 

hervormd. Verderop in dit document wordt deze hervorming gedetailleerd uitgeschreven.   

 

ARTIKEL 2 – STARTPROCEDURE, UITSLAGOPMAAK EN PODIA VANAF 01/01/2023 

 
Hieronder staat de vernieuwde startprocedure/uitslagopmaak voor Meisjes Jeugd in het 

wegwielrennen beschreven. Deze gaat in voege vanaf 01 januari 2023. 

 

ARTIKEL 2.1 – STARTPROCEDURE 

 

1. De Junioren (V) gaan van start. 

 

2. Na ongeveer 20 km wedstrijd (afhankelijk van de afstand per ronde) gaan de U17 (V) in koers, 

dit meteen NA de passage van het peloton van de junioren (V). De U17 (V) worden hiervoor 

opgesteld in een startbox ter hoogte van de aankomstlijn. 

 

ARTIKEL 2.2 – UITSLAGOPMAAK EN PODIA 

 

3. Na afloop van de wedstrijd worden drie uitslagen opgemaakt: 

- Scratchuitslag (U17 (V) + junioren (V)) 

- Uitslag U17 (V) 

- Uitslag Junioren (V) 

 

4. In navolging van punt 3 worden ook onderstaande drie podia voorzien na afloop van de 

wedstrijd. Bij een manche van het strijdlustklassement komen er nog enkele extra podia bij 

(zie verder). 

 

Drie podia (indien geen manche van het strijdlustklassement – zie verder): 

- Podium scratchuitslag → minstens huldiging van de winnares van de wedstrijd (eerste 

renster overall) 

- Podium U17 (V) → minstens huldiging van de top 3 bij de U17 (V) 

- Podium Junioren (V) → minstens huldiging van de top 3 bij de Junioren (V) 

 

ARTIKEL 2.3 – BELANGRIJKE RICHTLIJNEN  

 
Hieronder vind je de belangrijkste richtlijnen terug voor een correct, vlot en veilig wedstrijdverloop. 
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2.3.1 INTREDE U17 (V): er dient vóór aanvang van de wedstrijd van de Junioren (V) duidelijk bepaald 

te worden na hoeveel wedstrijdronden de U17 (V) in koers gaan. Deze informatie wordt 

duidelijk en transparant gedeeld ter hoogte van de inschrijvingslocatie. 

 

2.3.2 STARTBOX U17 (V): dit is een voorziene ruimte ter hoogte van de aankomstlijn waar de U17 

(V) postvatten om na 20 km wedstrijd van de Junioren (V) in koers te gaan. Deze startbox kan 

een zijstraat van het parcours of een met nadarhekkens afgebakende zone op een parking of 

plein zijn. De organisator bezorgt een plannetje met aanduiding van deze startbox op zijn 

parcours. Deze startboxaanduiding mag door de organisator bezorgd worden aan de 

verantwoordelijke wegwielrennen van de desbetreffende provinciale afdeling. 

 

2.3.3 OPSTELLING STARTBOX U17 (V): de U17 (V) stellen zich ten vroegste 15 minuten na de start 

van de Junioren (V) op in deze startbox. De officials waken over een correct verloop. 

 

2.3.4 DEFINITIE ‘PELOTON VAN JUNIOREN’: dit is de grootste groep Junioren (V) in de eerste 20 km 

wedstrijd. Het U17 (V)-peloton gaat NA de passage van dit Junioren (V)-peloton in koers, 

startend vanuit de voorziene startbox. Er wordt steeds gewaakt over een veilige intrede van 

dit U17 (V)-peloton. Er mogen met andere woorden geen geloste Junioren (V) gehinderd 

worden. De afstand tussen het Junioren (V)-peloton en de eventueel geloste Junioren (V) dient 

dus voldoende groot te zijn.  

 

2.3.5 WEDSTRIJDAFSTAND: voor de Junioren (V) gaan we voor een wedstrijdafstand van rond de 70 

km, voor de U17 (V) wordt gemikt op 50 km.  

 

2.3.6 UITSLAGOPMAAK: na afloop van de wedstrijd worden drie uitslagen opgemaakt. 

- Scratchuitslag (U17 (V) + junioren (V)) 

- Uitslag U17 (V) 

- Uitslag Junioren (V) 

 
2.3.7 PODIA: onderstaande drie podia voorzien we na afloop van de wedstrijd (indien geen manche 

van het strijdlustklassement (dan nog enkele extra podia) – zie verder):  
- Podium scratchuitslag → minstens huldiging van de winnares van de wedstrijd (eerste 

renster overall) 

- Podium U17 (V) → minstens huldiging van de top 3 van de wedstrijd bij de U17 (V) 

- Podium Junioren (V) → minstens huldiging van de top 3 van de wedstrijd bij de Junioren 
(V) 
 

 

2.3.8 PRIJZENGELD: de organisator mag prijzengeld voorzien. Dit is geen verplichting:  

- U17 (V) – maximaal € 200 (20 prijzen) (geen verplichting) 

- Junioren (V) – maximaal € 200 (20 prijzen) (geen verplichting) 
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ARTIKEL 3 – STRIJDLUSTKLASSEMENT 

 

ARTIKEL 3.1 – OPZET 

 

3.1.1 In 2023 schakelen we over op een strijdlustklassement bestaande uit louter 5 wedstrijden. We 

voorzien 1 wedstrijd per provincie in een en hetzelfde wegseizoen.  

 

3.1.2 We mikken op een gezonde spreiding op de wedstrijdkalender, zodat dit klassement zo 

maximaal mogelijk uitgestrekt wordt door het wegseizoen heen. Volgende verdeling voorzien 

we voor het wegseizoen 2023: 

 

- April 2023: wedstrijd in provincie West-Vlaanderen 

- Mei 2023: wedstrijd in provincie Oost-Vlaanderen 

- Juli 2023: wedstrijd in provincie Limburg 

- Augustus 2023: wedstrijd in provincie in Vlaams-Brabant 

- September 2023: wedstrijd in provincie Antwerpen  

 

3.1.3 Het strijdlustklassement loopt dus niet langer verspreid over álle 1.16-wedstrijden die tijdens 

het wegseizoen gepland staan. (Dit was wel het geval in 2020 en 2021. Hiermee schoten we 

ons doel voorbij. De onderlinge puntenverschillen bleken na enkele wedstrijden vaak al te 

groot, waardoor de spanning weg was en er niet meer duchtig gestreden werd voor de punten, 

nvdr.) 

 

3.1.4 Een merknaam voor dit vernieuwde strijdlustklassement is momenteel nog in opmaak (niet 

langer ‘Ladies Youth Cycling Trophy’). 

 

3.1.5 Iedere wedstrijd vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging 

en dit volgens de reglementering van Belgian Cycling en Cycling Vlaanderen.  

 

ARTIKEL 3.2 – INHOUD 

 

3.2.1 De wedstrijden behorende tot het strijdlustklassement worden gereden met transponders, dit 

om een veilig, vlot en correct verloop van de wedstrijd en bijhorende puntentelling van het 

strijdlustklassement te kunnen waarborgen. 
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3.2.2 Startrecht: alle 1.16-wedstrijden zijn toegankelijk voor Belgische en buitenlandse 

vergunninghouders die een officiële en reglementaire UCI-vergunning 2023 kunnen 
voorleggen en voldoen aan de gestelde eisen inzake deelname.  
 

3.2.3 Relevantie: echter, enkel vergunninghouders Cycling Vlaanderen, FCWB en Belgian Cycling 
kunnen het strijdlustklassement in de desbetreffende categorie winnen. Rensters met 
buitenlandse vergunning komen dus niet in aanmerking voor het strijdlustklassement. 
Rensters met een Belgische promovergunning in handen kunnen het strijdlustklassement 
uiteraard ook winnen.  
 

3.2.3 Er is een afzonderlijk strijdlustklassement voor U17 (V) alsook voor Junioren (V). Er is dus geen 

sprake van een gezamenlijk klassement voor U17 (V) en Junioren (V).  

 

3.2.4 Puntentelling: 

- Per georganiseerde wedstrijd die onder het strijdlustklassement valt, worden er na elke 

afgelopen ronde ter hoogte van de officiële aankomstlijn 3 verschillende punten uitgereikt. 

Per ronde behalen de eerste 3 voorbijrijdende rensters per categorie (U17 (V) + Junioren 

(V)) dus punten. Hier geldt 1 uitzondering: bij de aankomst (laatste passage over de meet) 

worden er geen strijdlustpunten toegekend. Dit is het wedstrijdeinde. De rituitslag van de 

wedstrijd heeft dus geen invloed op de stand van het strijdlustklassement. 

 

- Volgende 3 punten worden na elke afgelopen ronde uitgedeeld:  

▪ 5 punten voor de eerste renster die over de streep rijdt 

▪ 3 punten voor de tweede renster die over de streep rijdt  

▪ 1 punt voor de derde renster die over de streep rijdt 

 

- Belangrijk: deze 3 punten (5-3-1) worden uitgereikt aan enerzijds de U17 (V) alsook aan de 

Junioren (V). Er wordt dus een afzonderlijk klassement per categorie opgemaakt. 

 

- Cycling Vlaanderen houdt na afloop van elke wedstrijdmanche van het 

strijdlustregelmatigheidscriterium een tussenstand bij van het strijdlustklassement. 

Cycling Vlaanderen werkt het klassement van het strijdlustklassement bij na afloop van 

elke manche. 

 

3.2.5 Huldiging/podia:  

- Naast de traditionele huldiging voor een 1.16-wedstrijd wordt daarbovenop in het kader 

van het strijdlustklassement onderstaande 4 podia voorzien.  

▪ Dagklassement strijdlust U17 (V) 

▪ Dagklassement strijdlust Junioren (V) 

▪ Leidster strijdlust U17 (V) 

▪ Leidster Junioren (V) 

 

➔ Per podium voor het strijdlustklassement wordt minstens een bloementuil 

voorzien voor de gehuldigde renster. Dit betekent: minstens 4 bloementuilen in 

totaal. Cycling Vlaanderen voorziet een bedrag van € 50 per organisator van het 

strijdlustklassement om de kost van deze extra bloementuilen te helpen dekken. 
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- Definitie “dagwinnares van het strijdlustklassement”: dit is de renster die in de 
desbetreffende wedstrijd het meest aantal strijdlustpunten sprokkelde.  
 

▪ Bij een gelijkstand wordt gekeken naar de renster die op de desbetreffende 

wedstrijddag het meest aantal keer ‘5 punten’ (eerste plaats bij passage aan de 

meet) heeft gesprokkeld. 

▪ Indien bovenstaande nog steeds een gelijkstandsituatie met zich meebrengt, 

wordt gekeken naar het aantal behaalde punten in de laatste strijdlustronde van 

de wedstrijd. De renster die daar het meest aantal punten sprokkelde, wint het 

strijdlustklassement van de dag. 

▪ Indien voorgaande nog steeds zorgt voor een gelijkstandsituatie wordt gekeken 

naar het aantal gesprokkelde punten in de voorlaatste strijdlustpassage. Dit 

principe wordt voorgezet tot er een verschil in punten ontstaat om de dagwinnares 

van het strijdlustklassement te huldigen. 

 

- Definitie “leidster van het strijdlustklassement”: dit is de renster die na afloop van de 

respectievelijke manche voor het strijdlustklassement aan de leiding staat van het 

algemene strijdlustklassement. De punten voor het algemene strijdlustklassement worden 

opgesteld op basis van de som van de absolute punten die een renster bijeensprokkelt 

tijdens elke wedstrijd vasthangende aan het strijdlustklassement (5 manches tijdens het 

wegseizoen 2023). 

 

3.2.6 Na afloop van elke wedstrijdmanche meetellende voor het strijdlustklassement wordt een 

leiderstrui uitgereikt. Deze leiderstrui wordt overhandigd aan de leidster van het 

strijdlustklassement in de desbetreffende categorie.  

 

- Cycling Vlaanderen voorziet dus twee leiderstruien: 

▪ Donkerblauwe trui voor Junioren (V) 

▪ Lichtblauwe trui voor U17 (V) 

 
- De leidster in het klassement (klassement U17 (V) en klassement Junioren (V)) krijgt de 

trui na de desbetreffende wedstrijdmanche overhandigd tijdens de podiumceremonie. 

 

- Lettend op de wedstrijdreglementen “wegwielrennen” binnen Cycling Vlaanderen mag de 

leidster van het strijdlustklassement tijdens de eerstvolgende manche van het 

strijdlustklassement niet rondrijden met de uitgereikte leiderstrui tijdens de 

podiumceremonie van de vorige manche.  
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ARTIKEL 4 – CONTACT 

 

Bij vragen over bovenstaande bijlage kan je contact opnemen met Anne-Laure Gheerardyn, 

Coördinator Vrouwenwielrennen bij Cycling Vlaanderen via: 

anne-laure.gheerardyn@cycling.vlaanderen of 093/21.90.40 

mailto:anne-laure.gheerardyn@cycling.vlaanderen

