
REGLEMENT INTERCLUB 2022 
 
Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per wedstrijd.   
 
Starttijden 
Starttijd eerste wedstrijd: 10.00 uur. Echter, iedere vereniging is vrij om hiervan af te wijken. 
 
Agenda 
De wedstrijdagenda wordt in een apart document gedeeld. 
De wedstrijdperiode is van april tot 1 oktober.  
 
Doelstelling 
Het organiseren van wedstrijden waarvan het niveau lager ligt dan bij de landelijke KNWU 
wedstrijden. Dit om de beginnende wielrenners en de kinderen die nog minder vaardig zijn of ook 
plezier te laten beleven in het rijden van wedstrijden. 

 
Deelnemers 
Jeugd categorie 1 tm 7 en 1e jaars Nieuwelingen met minimaal een (start)licentie. 
 
Inschrijving 
De clubs melden de deelnemers via het format aan bij de districtscoördinator voor 10 april 
2022. 
Uitgangspunt hierbij is dat renners met een startlicentie in hun ‘eigen’ categorie rijden. 
Renners met een wedstrijdlicentie starten een categorie hoger dan hun officiële categorie.  
De jeugdcoördinatoren van de clubs bepalen in welke categorie de renners rijden. Renners 
met een wedstrijdlicentie die moeite hebben het landelijke peloton te volgen mogen in hun 
officiële categorie starten. 
Renners met een startlicentie die moeite hebben het interclub peloton te volgen, mogen 
een categorie lager starten dan de ‘eigen’ categorie. 
Renners van buiten Noord-Holland met een wedstrijd licentie worden bij hun 1ste interclub 
wedstrijd automatisch een categorie hoger ingedeeld. 
Na afloop van de wedstrijd is herplaatsing bespreekbaar met de districtscoördinator. 
Bijschrijven ter plaatse blijft mogelijk. 
 
Aanmelding 
Ter plaatse middels tonen van een geldige (start) licentie. Wanneer de licentie digitaal wordt 
aangeboden wordt er voor het rugnummer een borg van € 5,00 gerekend.  
 
Prijzen 
Er zijn 3 prijzen per categorie 
  



 
Categorie indeling 
   Jaar waarin de deelnemer 
Categorie/ groep Jongens Meisjes 
1  /  A-1 8 jaar worden  8 of 9 jaar worden 
2  /  A-2 9 jaar worden  10 jaar worden 
3  /  B-1 10 jaar worden 11 jaar worden 
4  /  B-2 11 jaar worden 12 jaar worden 
5  /  C-1 12 jaar worden 13 jaar worden 
6  /  C-2 13 jaar worden 14 jaar worden 
7  /  D-1 14 jaar worden / 
1e jaars NWL.  /  D-2 15 jaar worden 15 jaar worden 
 
In principe zullen steeds twee categorieën tegelijk op het parcours rijden (bv A-1 en A-2). 
Afhankelijk van de grootte van de pelotons en de geschiktheid van het parcours kan hiervan 
worden afgeweken. E.e.a. ter beoordeling van de organisatie. Waar twee categorieën 
tegelijkertijd rijden, start de snelste groep ca. 30 seconden voor de tweede groep. 
Renners mogen aansluiten bij renners van een andere categorie. 
 
Promotie/ degradatie 
Er bestaat de mogelijkheid dat renners promoveren of degraderen naar een andere 
categorie. 
Promotie en of degradatie gaat in overleg met de clubs en de district coördinator. 
Als een renner 2x 1ste is geworden bepalen de clubs i.s.m. de district coördinator of de 
renner in aanmerking komt voor promotie. 
 
Als blijkt dat een renner niet mee kan in zijn geplaatste categorie dan kan de club vragen om 
degradatie. De clubs bepalen i.s.m. de district coördinator of de renner in aanmerking komt 
voor degradatie. 
Begin juli zal de district coördinator een evaluatiemoment inplannen met de 
jeugdcoördinatoren om de huidige categorie indeling te bespreken en de potentiële 
promovendi. Bij duidelijk niveauverschil is promotie voor juli ook mogelijk. 
 
Overige voorwaarden 
1. Mylaps transponder niet verplicht. 
2. Het is verplicht tijdens de interclubwedstrijden op een racefiets te rijden en voor 

gebruik overig materiaal verwijzen we naar jeugdreglement KNWU, titel 20; 
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/reglementen-wegwielrennen.Elke 
andere fiets wordt niet toegestaan.  

3. De renners mogen niet rijden met een te zwaar verzet. Het juiste verzet volgens de 
richtlijnen van de KNWU. 

4. Verzet controle. Door elke vereniging zelf te bepalen, bij controle dan 1e t/m 5e 
plaats. Wanneer blijkt dat een renner/ster een te zwaar verzet heeft wordt hij/zij uit 
de uitslag gehaald. Verenigingen moeten ervoor zorgen dat ouders op de hoogte zijn 
van de toegestane verzetten bij de verschillende categorieën. Achter- derailleur mag 
worden vastgezet. 



5. Starttijden: Organiserende vereniging stuurt dit vooraf naar deelnemers of plaats 
deze info op hun site.   

6. Lengte wedstrijden; zoveel mogelijk als landelijk. Richt afstanden: 
 
Groep Criterium Tijdrit  Ploegentijdrit  Criterium op een omloop 
A-1 6 km  2 km  4 km   6 – 10 km 
A-2 8 km  3 km  6 km   8 – 12 km 
B-1 12 km  4 km  8 km   12- 16 km 
B-2 15 km  6 km  10 km   15 – 20 km 
C-1 20 km  8 km  12 km   20 -27 km 
C-2 25 km  10 km  14 km   25 – 32 km 
D-1 30 km  30 km  16 km   30 – 40 km 
D-2 35 km  14 km  18 km   ? 
 
7. Belangrijke informatie krijgt elke deelnemer vooraf. 
8. Iedere vereniging zorgt er zelf voor (niet verplicht) dat de eigen Interclub wedstrijd in 
de agenda van de KNWU komt te staan.  
9. Verplicht EHBO. 
10. Ook in 2022 is er een “overall” klassement. Bij deelname van minimaal 7 wedstrijden 
ontvangt de renner/ster tijdens de laatste Interclub wedstrijd een gouden medaille.  
De District coördinator ontvangt per mail na elke wedstrijd de uitslagen en houdt deze bij. 
De kosten worden verdeeld over alle deelnemende verenigingen.  
11. Jongste startgroep (A: categorie 1 en 2): bij deze groep mogen de coördinatoren van 
de clubs de kinderen vasthouden. Bij grote deelname stellen deze kinderen zich achteraan 
de groep op. 
12. Zorg voor veiligheid na de finish; Vertel vooraf aan de renners wat de bedoeling is na 
de finish. 
13. De huldiging direct na de wedstrijd. Dus niet wachten tot alle wedstrijden zijn 
verreden, wel kan je de volgende groep eerst laten vertrekken. 
14. De organiserende club zal de uitslag zo snel mogelijk bekend maken; op site; of 
sociale media en geeft deze door aan de districtscoördinator. 
15. Daar waar bovenstaand reglement niet voldoet, wordt het reglement van de KNWU 
gevolgd. 
 
Namens alle deelnemende verenigingen. 


