
Toelichting Jaarlijkse Besluiten en Reglementen 2016 

Hieronder een opsomming van de wijzigingen en aanpassingen in de Jaarlijkse Besluiten en 

Reglementen 2016. 

Chipmeting 

De beschrijving betreffende verplicht gebruik van chipmeting is wat gewijzigd zodat een en ander 

duidelijker beschreven is voor wat betreft het handelen door het jurykorps. 

Inschrijven en Afschrijven 

In navolging van het Veldrijden is de voorinschrijving bij Nationale wedstrijden teruggebracht naar 8 

dagen. Dit om de organisatoren tijdiger inzicht te geven in het aantal deelnemers dat zij mogen 

verwachten op hun wedstrijd. Afgelopen jaar zijn er wat ons betreft te veel wedstrijden geannuleerd 

omdat de organisatoren een week van te voren te weinig inschrijvers hadden. Vanaf 8 dagen voor de 

wedstrijd is het nu dus bijschrijven met de daarbij behorende extra kosten. 

Het afschrijven van een wedstrijd is teruggebracht van 3 dagen naar; tot en met de wedstrijddag. De 

3 dagen kwam nog voort uit de tijd dat men per post afschreef. Wij zijn van mening dat dit met de 

huidige techniek niet meer nodig is. 

Toestemming Buitenland 

De toestemming voor het rijden van wegwedstrijden in het buitenland zal ongewijzigd blijven ten 

opzichte van voorgaande jaren, dus via de Consul.  

MTB wedstrijden geschiedt wel landelijk zoals afgelopen winter bij het Veldrijden. 

 

Aerohelmen 

Door de snelle ontwikkelingen betreffende modellen helmen hebben wij het verbod van aero helmen 

bij de jeugd (inclusief nieuwelingen) uit het reglement gehaald. Met de komst van nieuwe modellen 

werd het steeds complexer om aan te geven wanneer iets wel of niet een aero helm is. De 

keuringsnorm zoals vermeld in Titel 1, artikel N 1.3.031.01 is ook voor de aerohelmen van 

toepassing. 

 

Verzetten België 

In België heeft men een aanpassing gedaan in de toegestane verzetten. Men wijkt nu flink af van de 

Nederlandse regels. Houd hier rekening mee als je naar België gaat! Tijdens de Bijeenkomst over het 

KNWU Jeugdplan wordt ook over de verzetten in Nederland gesproken. Eventuele wijzigingen hierop 

zullen niet eerder dan 2017 gebeuren en medio September 2016 gepubliceerd worden. 

Deelnemersaantallen Nieuwelingen en Junioren. 

Met ingang van het wegseizoen 2016 is het maximale deelnemers aantal voor nationale 

Nieuwelingen en Junioren wedstrijden gesteld op 150. Tevens zijn de inschrijfgelden voor deze groep 

wedstrijden verhoogd. 

De centrale voorinschrijving blijft gehandhaafd en maximaal zullen er 2 ploegen van 3 renenrs per 

club of clubcombinatie worden toegelaten tot een wedstrijd. Daarbij komt dat er geen renners deel 

van een districtsploeg mogen uitmaken indien de club van deze renner reeds aan de start staat. 

Districts Kampioenschap 

Het puntenschema voor de Ranking van DK’s is opgehoogd waardoor er meer punten te verdienen 

zijn. Daarnaast blijft het zo dat de eerste 3 zich tevens plaatsen voor het NK (bij verschillende klassen 

dient men zich wel in te schrijven!) 

De verplichting om deel te nemen aan een DK voor selectie van het nationaal kampioenschap komt 

per 2016 te vervallen. 

Deelname aan het DK blijft gekoppeld aan de vereniging die vermeld staat op de licentie van de 

renner. 

 



NK Weg Nieuweling-meisjes 

Ook voor dit NK zal er in 2016 gewerkt worden met een ranking zodat er niet meer voor ingeschreven  

hoeft te worden maar men zich plaatst op basis van punten behaald in de ranking. 

 

NK Weg Masters 

Met ingang van 2016 zal er op de weg bij het NK Masters gestreden worden voor de volgende titels; 

30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 en 60+). De wedstrijden worden verreden in de klassen 

30+, 40+, 50+ en 60+ waarna voor de huldiging de deelnemers op leeftijd worden gesplitst. 

 

Richtlijn defect in één en/of meerdaagse nationale wegwedstrijden 

De situatie zoals deze in 2015 van toepassing was is terug gedraaid naar de situatie van voorgaande 

jaren. 

 

Communicatie 

De regels omtrent radiocommunicatie tussen ploegleiding en renners is uitgebreid. Wij conformeren 

ons aan het UCI reglement. Zie hiervoor Titel 1, artikel 2.2.024 

Camera’s en Data apparatuur 

In navolging van de UCI zullen camera’s en data-apparatuur tijdens de wedstrijden toegestaan zijn. 

Zie voor bijzonderheden het nieuwe per 1 januari 2016 ingaande artikel 1.3.024 ter (Titel 1). 

De aanvullende nationale voorwaarden voor nationale wedstrijden, zoals gesteld in Titel 1, artikel N 

1.3.003.01, blijven echter van kracht. 

 

Schijfremmen 

In 2016 zal de UCI doorgaan met het testen van de schijfremmen in wegkoersen. Wij verwachten niet 

eerder dan 2017 een verdere verruiming van dergelijke remsystemen voor het gehele wegwielrennen. 

 

Ambulances 

In één en/of meerdaagse nationale wegwedstrijden is het vanaf 2016 mogelijk om een 

ambulancemotor in te zetten in plaats van een ambulance. Indien geen ambulance motor beschikbaar 

is, dan blijft de verplichting tot het meerijden van een ambulance van toepassing. 

 

Criteriums 

De al bestaande regels betreffende voertuigen in en om de wedstrijden tijdens Criteriums zijn 

opgenomen in deze versie van de JB 2016 omdat vanuit gemeenten en politiekorpsen duidelijkheid 

gevraagd werd betreffende inzet niet functionele voertuigen. Vooral organisatoren van criteriums met 

niet wedstrijd gerelateerde voertuigen dienen dus extra werk te verzetten richting vergunning 

verstrekker. 

Criterium Klassementen 

Met ingang van 2016 zijn alle reglementen betreffende aanmelden van dergelijke klassementen over 

meerdere wedstrijden bij de KNWU inclusief borgstelling vervallen. 

Aangepast Wielrennen 

Met ingang van 2016 is er een Rabobank eindprijzenschema voor het Aangepast Wielrennen, 

BMX 

Hierbij zijn er diverse aanpassingen op gebeid van NK-EK-WK selectieprocedure en ranglijsten. 

Daarnaast is de Tijdrit vervallen tijdens de TC wedstrijden en zal er tijdens alle wedstrijden in 1 blok 

gereden worden. Ook zullen alle rijders vanaf 2016 met chipmeting gaan rijden en dienen rijders die 

zo wel 20” als 24” rijden per fiets een vaste chip moeten hebben. 

Zie voor al deze onderwerpen de uitgebreide tekst in de Jaarlijkse Besluiten en of de Reglementen 


