Regels KNWU buitenland toestemmingen m.i.v. januari 2018.

Allereerst is het van belang op te merken dat bij deelname aan buitenlandse wedstrijden men alleen
mag rijden in de categorie waarin men volgens de KNWU-licentie ook in ons land rijdt. Een renner
die op zijn KNWU-licentie de categorie aanduiding “junior” heeft, mag ook in het buitenland dus niet
rijden bij de beloften, elite of masters. (art N 1.1.035.01)
Vervolgens is het van belang om voor de toestemming in het buitenland onderscheid te maken
tussen 1. deelname in ploegverband en
2. deelname op individuele basis.
Ad. 1. Deelname in ploegverband. (art. N 1.2.014.04)
In het algemeen geldt dat, met uitzondering van Trade Teams, slechts mag worden deelgenomen
aan meerdaagse wedstrijden in ploegverband in het buitenland indien daarvan vooraf een
schriftelijke aanvraag is gedaan bij het Uniebureau. Bij in gebreke blijven van de melding kunnen
ploegen bestraft worden met uitsluiting van deelname aan buitenlandse wedstrijden voor zowel het
lopende als het volgende kalenderjaar.
Alle andere verzoeken voor deelname aan ééndaagse wegwedstrijden in het buitenland moeten
minimaal 4 weken voor de betreffende wedstrijd worden aangevraagd, d.m.v. een elektronische
aanvraag, bij het uniebureau.

Ad. 2. Deelname op individuele basis. (art. N 1.2.014.04 en art. N 1.2.083.03)
Verzoeken voor deelname aan ééndaagse wegwedstrijden in het buitenland op individuele basis
moeten minimaal 4 weken voor de betreffende wedstrijd worden aangevraagd, d.m.v. een
elektronische aanvraag, bij het uniebureau.
Wanneer een land toestemming van de nationale federatie van de renner verlangt, dan dient deze
d.m.v. een elektronische aanvraag te worden verkregen bij de consul van het district van de
woonplaats van de renner.
De uitzonderingen op deze regel:
1. Eliterenners, deel uitmakend van een UCI Team, hebben géén toestemming nodig van de
betrokken sporttakcommissie voor deelname aan wedstrijden in het buitenland.
2. Amateurs hebben voor deelname aan een wedstrijd in Duitsland geén toestemming nodig.
3. Beloften (M/V), elite en elite-vrouwen hebben voor deelname aan ééndaagse
wegwedstrijden in België en Duitsland géén toestemming nodig. Een en ander met
inachtneming van de aldaar geldende regels.
Let op: dus er is wel toestemming nodig voor wedstrijden in bijvoorbeeld Luxemburg,
Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Zuid Afrika, Australië, China etc.
Nieuwelingen (m/v) en junioren (m/v)
Met ingang van 1 januari 2018 is er een nieuwe regeling van kracht met betrekking tot de deelname
aan buitenlandse wedstrijden door nieuwelingen en junioren, zowel jongens/mannen als
meisjes/vrouwen.

Deelname aan een wegwedstrijd in het buitenland is voor álle Nieuwelingen en Junioren
licentiehouders het hele jaar toegestaan, met uitzondering van:
1. de dagen dat er een regionale wedstrijd (criterium/omloop) voor de éigen categorie
(Nieuwelingen of Junioren) staat gepland in het District van de woonplaats van de renner.
De woonplaats is vermeld op de licentie (Bij wijziging van woonplaats dient dit z.s.m.
gewijzigd te worden via MijnKNWU.nl);
(NB: in de praktijk bestond deze regel al op districtsniveau (clubgebonden), maar deze werd
niet eenduidig toegepast)
2. Op de dag van het districtskampioenschap waar de betreffende renner dient te rijden; (NB:
Met ingang van 2018 geldt de Woonplaats van de renner hier als leidraad voor het
Districtskampioenschap).
Uitzondering op bovenstaande (toestemming)
De renner kan wel van start gaan in wedstrijden waarvoor hij door de STDC is opgesteld in het
Districtsteam dan wel door de KNWU Talentcoach in een Nationaal team ook al is er een wedstrijd in
de naaste woonomgeving. De ontheffing c.q. opgave van renners die deel uitmaken van zo’n team
worden vooraf door de STDC-RTC of KNWU Talentcoach bekend gemaakt bij de commissie wegsport.
Daarnaast kan er in uitzonderingsgevallen door de renner dispensatie op de regel aangevraagd
worden bij de consul van het District van de woonplaats om elders te starten, dan in het criterium in
het District van de woonplaats. (zie punt 1). Deze aanvraag wordt minimaal 1 week van tevoren
ingediend bij de consul. De consul zal in samenspraak met de STDC de aanvraag beoordelen en toeof afwijzen.
Wedstrijden in Ploegverband
De één of meerdaagse wegwedstrijden op de Nationale kalender lenen zich bij uitstek om zicht te
krijgen op de kwaliteiten van de renners in relatie tot het in ploegverband rijden. Wanneer de
Nederlandse wedstrijd samenvalt met buitenlandse wedstrijden in ploegverband wordt er om die
reden geen toestemming voor deelname aan buitenlandse wedstrijden verleend. Deze regel is
onveranderd ten opzichte van de bestaande regelgeving in voorgaande jaren.
Toestemming aan renners voor deelname aan buitenlandse wegwedstrijden in ploegverband,
overlappende met een één of meerdaagse wegwedstrijd op de nationale kalender, kan desgevraagd
wel verleend worden als er een ploeg is opgesteld in de één of meerdaagse wedstrijd opgenomen in
de nationale kalender en dit geen afbreuk doet aan het genoemde bij punt 1. Deze aanvraag dient
uiterlijk 1 maand van tevoren bij de KNWU Talentcoach te worden ingediend. Die zal het belang van
de renners om in het buitenland te starten beoordelen. De ploeg, lijst van renners wordt vooraf door
de Talentcoach ter kennis gebracht aan de commissie wegsport. Districtsploegen hebben hierbij
sterk de voorkeur.
Door de consuls is besloten om de regels voor het deelnemen aan buitenlandse wedstrijden zoals
die gelden voor nieuwelingen ook toe te passen voor de jeugdcategorieën (jeugdrenners). Waar in
bovenstaande regels bij de nieuwelingen sprake is van “districtskampioenschappen” dient
daarvoor in de plaats te worden gelezen “wedstrijden die meetellen als kwalificatie wedstrijden
voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap”.
Lidmaatschap buitenlandse club
Indien een renner ondanks de versterking van het wedstrijdprogramma de betere begeleiding met
meer invloed van het sporttechnisch kader met name de KNWU Talentcoach om toch lid worden c.q.
te blijven van een buitenlandse club? Laat je dan vooraf dan wel opnieuw goed informeren door de
buitenlandse bond over de beperkingen waar een Nederlandse renner mee te maken krijgt.
De KNWU gaat zoals verwoord met haar sporttechnisch kader extra aandacht schenken aan de
begeleiding van de categorieën Nieuwelingen en Junioren om aanwezige talenten verder en beter te

kunnen begeleiden en ontwikkelen. Om die reden worden renners, die lid zijn van een buitenlandse
club vanaf 2019 uitgesloten van deelname aan één- en meerdaagse wedstrijden in teamverband in
Nederland om het aantal actieve renners in Nederland meer startplaatsen te kunnen bieden.

(Voor BMX is een nieuwe regeling van kracht die afwijkt van hetgeen is bepaald t.a.v.
wegwedstrijden:
G. DEELNAME BUITENLANDSE WEDSTRIJDEN
1. Deelname aan buitenlandse wedstrijden is uitsluitend mogelijk voor licentiehouders.
2. Voor BMX licentiehouders geldt, dat zij voor deelname aan wedstrijden in het buitenland minimaal
één week voor de betreffende wedstrijd, schriftelijk via de eigen vereniging toestemming aanvragen
bij het secretariaat van hun Afdeling.
3. De Afdeling verleent al dan niet toestemming voor deelname aan deze wedstrijden
4. Uitzonderingen zijn: a. EK, WK b. Wedstrijden, waarvoor de inschrijving via de KNWU wordt
gedaan, hiervoor krijgen zij bij inschrijving automatisch toestemming voor deelname vanuit het
Uniebureau
5. Voor alle Internationale wedstrijden, die op de Nationale KNWU kalender zijn gepubliceerd, geldt
de automatische toestemming van deelname.
6. De CBMX bepaalt, voor welke buitenlandse wedstrijden en voor welke klassen, via de KNWU kan
worden ingeschreven.)
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