Nederlandse Wielren Bond

3 Diensten voor licentiehouders
Ook voor de licentiehouders levert de NWB een aantal diensten.

3.1 Uniformiteit reglementen
Door de samenwerking met andere bonden is het deelnemen aan wedstrijden van al die
bonden veel geharmoniseerd. De reglementen van de diverse bonden worden meer en meer op
elkaar afgestemd. De inschrijfgelden en systemen liggen steeds dichter bij elkaar. Hierdoor
wordt het veel eenvoudiger om ook wedstrijden bij andere bonden te rijden.
Verder zorgt de NWB dat bij alle NWB wedstrijden dezelfde regels gelden en dat de
deelnemers weten wat ze krijgen als ze aan een NWB wedstrijd willen deelnemen.

3.2 Kwaliteit wedstrijden
De NWB zorgt op meerdere vlakken voor een kwaliteitsstandaard van de onder haar vlag
georganiseerde wielerwedstrijden.
Iedere keer als er een wedstrijd aangemeld wordt bij de NWB, wordt beoordeeld of het
parkoers veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren, en indien dat het geval is, wordt een
parkoerskeuring uitgevoerd. Hierbij controleert de official of het verantwoord is om de
wedstrijd op dat parkoers te laten doorgaan.
Wanneer de wedstrijd verreden wordt, is er een geoefend jurycorps aanwezig dat zorg draagt
voor een eerlijk wedstrijdverloop en een professioneel opgemaakte uitslag.
Verder zorgt de NWB door het uitgeven van een wedstrijdreglement dat iedereen, de
organisator, de deelnemer, de official etc, weet waar hij of zij aan toe is.

3.3 Verzekeringen
Voor al haar licentiehouders heeft de NWB een collectieve verzekering afgesloten. Onder
deze verzekering valt aansprakelijkheids schade (schade aan derden) en een persoonlijk
ongevallen pakket. Deze verzekering geldt tijdens alle onder de vlag van de NWB
georganiseerde activiteiten die de wielersport aangaan, dat wil zeggen inclusief
georganiseerde trainingen. Verder geldt dat de licentiehouders deel mogen nemen aan alle
wedstrijden die door de NWB of WCF of WFN leden worden georganiseerd. Indien men deel
wil nemen aan een wedstrijd in het buitenland, dan dient men te allen tijde schriftelijk
toestemming te vragen aan het secretariaat.

3.4 Een licentie aanvragen
De NWB kent diverse licenties.
Op de weg kennen we:
- Amateur Vrouw of Sportklasse Vrouw
- Amateur of Sportklasse
- Amateur of Sportklasse / Master 40+
- Amateur of Sportklasse / Master 50+
Deze licenties zijn alleen verkrijgbaar met WFN kenmerk. Indien je deel wilt nemen aan de
klassiekers of omlopen of wedstrijden van andere bonden, dan moet je een licentie met WFN
kenmerk nemen. Het is dan ook belangrijk om een doordachte keuze te maken voor Amateur
of Sportklasse, omdat daarmee bepaald wordt aan welke criteriums je bij de KNWU mag
deelnemen.
Een Master licentie wordt verstrekt in het jaar dat men 40 wordt.
De Amateur of Sportklasse licentie vanaf 19 jaar. Bij de NWB zijn geen verschillen tussen
Amateurs en Sportklasse renners. Bij de KNWU zijn er in principe voor elke categorie aparte
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wedstrijden. De Amateur renners rijden meer kilometers en voor een hoger prijzenschema.
Het nivo van deze renners ligt ook hoger dan bij de Sportklasse.
Verder kent de NWB de jeugd / nieuweling en junior licentie (man/vrouw) voornamelijk
bedoeld voor het winterseizoen, maar ook te gebruiken bij sommige jeugdwedstrijden in de
zomer bij de NWB criteriums, en voor de toerrijders de Tourlicentie.
De NWB licentie is alleen geldig voor de NWB wedstrijden en de wedstrijdencyclus in de
winterperiode. De licentie´s zijn geldig van 1 januari tot en met eind februari van het
volgende kalenderjaar, zowel voor wegwedstrijden als cross/MTB wedstrijden.

3.5 Website
De website levert voor de licentiehouders een bulk aan informatie
De wedstrijden (met aanvangstijd en categorie, afstand, inschrijfadres, permanence adres)
vindt je hier. Door even door te klikken kom je op de inschrijfpagina. Hier kun je door het
invullen van een scherm met vragen, jezelf aanmelden voor een wedstrijd. De site stuurt dan
een mail naar de organisatie. De organisatie zal je dan een antwoordmail sturen met acceptatie
of weigering en eventueel informatie. Natuurlijk kan er ook nog via de “ouderwetse” methode
van startkaarten ingeschreven worden.
De site geeft ook aan ploegleiders de mogelijkheid om voor klassiekers een hele ploeg (van
acht renners) in te schrijven.

3.6 Wedstrijden
De NWB kent een aantal soorten wedstrijden op haar programma.
Criteriums:
De criteriums worden gehouden op afgesloten parkoersen met een beperkte lengte (vaak
minder dan 2,5 km). De Masters rijden dan 50 à 60 km en de Amateurs 70 à 75 km.
Omlopen:
Een omloop wordt gehouden op een langer parkoers (minimaal 4 km) en is niet altijd geheel
afgesloten. Het kan zijn dat verkeer in de rijrichting wordt doorgelaten, of dat de wedstrijd
begeleidt wordt door politie en verkeersregelaars.
Bij deze wedstrijden rijdt men circa 60-80 km bij de masters en 100 bij de amateurs. Bij de
Masters wordt gereden voor een ploegenklassement. Bij de Amateurs wordt wel als ploeg
ingeschreven en gereden voor een ploegenklassement met 3 t/m 5 ploegenprijzen.
Het prijzenschema wordt aangehouden van de klassiekers. (verhoogd)
Voor de Masters zijn er 20 prijzen. Voor de Amateurs zijn er 30 prijzen.
Prijzenschema: zie jaarlijkse besluiten.
Eendaagse klassiekers:
Deze zogenaamde stad-tot-stad wedstrijden zijn nooit op een afgesloten parkoers. Ze worden
dan ook altijd begeleidt door politie en verkeersregelaars. De te rijden lengte bedraagt 120 à
130 km. Het prijzenschema is het schema voor klassiekers.
Meerdaagse klassieker / Etappewedstrijd:
Indien meerdere stad-tot-stad ritten gecombineerd worden, dan spreekt men van een
etappewedstrijd. De ritten voldoen aan die van een eendaagse klassieker en zijn soms
gecombineerd met criteriums, omlopen of tijdritten. Voor elke etappe is er een prijzenschema
gelijk aan dat van een amateur-criterium en voor de hele wedstrijd het schema voor
klassiekers. Het zijn wedstrijden waarbij per ploeg wordt ingeschreven, aangevuld met
individuele renners.
Het ploegenklassement dient te bestaan uit 3 t/m 5 ploegenprijzen en wordt vastgesteld met
inachtneming van Artikel 12b37 van de reglementen.
Tijdritten / Ploegentijdritten:
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Deze wedstrijden worden individueel of per ploeg verreden en daarbij wordt de tijd
genoteerd. De renner of ploeg die het snelste het parkoers aflegt wint. De rit kan gereden
worden op een baan, afgesloten parkoers of onder begeleiding.
MTB Streetrace:
Een alternatieve manier van fietssport is de MTB streetrace. Deze wedstrijden worden
verreden op een afgesloten parkoers waarop kunstmatige hindernissen zijn gecreëerd. De
wedstrijd kan bestaan uit een aantal manches en een finale.
MTB Cross / Cyclocross:
Deze wedstrijden worden gehouden in het winterseizoen en vinden plaats in bosgebieden of in
het veld. De behendigheid van de rijder wordt getest door gebruik te maken van zoveel
mogelijk natuurlijke hindernissen. Soms worden hierbij ook kunstmatige hindernissen
gebruikt.

3.7 Klassementen
Er worden verschillende klassementen bijgehouden over de wedstrijden van de NWB.
Voor deze klassementen gelden verschillende voorwaarden en ook verschillende
prijzenschema's.
Informatie, reglement en standen: Op de website onder: Weg - Toelichting Klassement.
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