
 

Selectiecriteria World Cups 2022 
  

  

Selectiecriteria WC Houfalize (ovb) (BEL)   

Sportbond  KNWU  
Onderdeel  Weg  
Bondscoach  Floris Goesinnen 
Categorieën   Voorwaarden  
  

• H  

• B  

• C  

• T  
  

  
• Aanmeldden voor 1 maart 2022 

• Renner neemt deel aan C1 wedstrijd(en) in 2022 

• Indien nodig 3 april 2022 bike-off tijdens TT Deelenseweg  
     2 tijdsnelsten plaatsen zich direct, overige aanwijsplek  

•   

• Classificatie dossier in orde hebben:  

• Nationale classificatie voor 1 april 2022 

• Licentie aanvraag bij KNWU voor 1 april 2022 

• Classificatiedossier naar UCI tijdig opsturen 

• Renner neemt deel aan NK’s  
  

• De definitieve selectie wordt voor 15 april 2022 bekend gemaakt.  
  
  

Selectiecriteria WC Elzach (ovb) (Dui) 

Sportbond  KNWU  
Onderdeel  Weg  
Bondscoach  Floris Goesinnen 
Categorieën   Voorwaarden  
  

• H  

• B  

• C  

• T  
  

  
• Aanmeldden voor 1 maart 2022 

• Renner neemt deel aan C1 wedstrijd(en) in 2022 

• Indien nodig 3 april 2022 bike-off tijdens TT Deelenseweg  
     2 tijdsnelsten plaatsen zich direct, overige aanwijsplek  

•   

• Dossier in orde hebben:  

• Nationale classificatie voor 1 april 2022 

• Licentie aanvraag bij KNWU voor 1 april 2022 

• Classificatiedossier naar UCI tijdig opsturen 

• Renner neemt deel aan NK’s  
  

• De definitieve selectie wordt voor 15 april 2022 bekend gemaakt.  
  



 

 
 

Selectiecriteria WC Canada   

Sportbond  KNWU  
Onderdeel  Weg  
Bondscoach  Floris Goesinnen 
Categorieën   Voorwaarden  
  

• H  

• B  

• C  

• T  
  

  
• Aanmeldden voor 1 juni 2022 

• Renner neemt deel aan C1 wedstrijd(en) in 2022 
 

• Dossier in orde hebben:  

• Nationale classificatie voor 1 april 2022 

• Licentie aanvraag bij KNWU voor 1 april 2022 

• Classificatiedossier naar UCI tijdig opsturen 

• Renner neemt deel aan NK’s  
  

• De definitieve selectie wordt voor 1 juli 2022 bekend gemaakt.  
• Vanwege de locatie en kostenplaatje zal deze wordlcup niet meetellen voor de 
interne matrix richting PS Parijs. Wel zal de KNWU de een kleine selectie zoveel 
mogelijk faciliteren met het doel punten te pakken voor PS Parijs – slots. Een 
combinatie trip met het WK ligt in de verwachting. 
• Bovenstaande afhankelijk van e nog niet gepubliceerde kwalificatie procedure 
richting PS Parijs. 
 

  
  
Sporttechnische voorwaarden:  

• Een maximum van 6 renners per klasse, per categorie, per geslacht kan worden 
ingeschreven. .  

• Bij overtal kan er een bike-off worden verreden.   

• De bondscoach neemt het recht om op de World Cup, tijdens de confirmation of starters, 
anders te beslissen als daar aanwijsbare redenen voor zijn (denk aan blessures, vormpeil).  

  
Algemene voorwaarden:  

• Inschrijving voor de World Cups kan enkel via de bond.   

• Schrijf je per World Cup in via: wouter.ruchtie@knwu.nl 
• Op individuele basis zal de bondscoach renners inschrijven (op eigen 
gelegenheid) voor deelname aan World Cups.   

• Men rijdt in eigen kleding tijdens deze World Cups tenzij daar expliciet andere afspraken over 
zijn gemaakt. 

• De bond betaald het inschrijfgeld voor maximaal 50 inschrijvers per World Cup.  

• Afmelden/ terugtrekken uit competitie na het verstrijken van de inschrijfdatum zal het 
inschrijfgeld in rekening worden gebracht van de renner(s).   

  

 


