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 Kwalificatie UCI Cycling Esports World Championships 
 

INLEIDING  

KNWU Kwalificatiewedstrijd WK E-Racing 17 december 2021 

 

Aanvullend op de “continental qualifier” organiseert de KNWU op vrijdag 17 december op Zwift een extra 

kwalificatie mogelijkheid voor het WK e-racing op 26 februari 2022. De inschrijving hiervoor bij UCI sluit op 

21 december. Bij zowel de vrouwen als de mannen heeft Nederland van de UCI 4 startplekken toegewezen 

gekregen voor dit WK.  

De eerste 2 renners in de uitslag van deze kwalificatiewedstrijd plaatsen zich voor het WK*. De overige 2 

startplekken worden door de selectiecommissie van de KNWU ingevuld. De definitieve selectie wordt op 20 

december bekend gemaakt. 
*Na de wedstrijd zal doormiddel van data-analyse de uitslag gecontroleerd worden, waarna de definitieve uitslag zal 

volgen. 
 

De kwalificatiewedstrijd zal verreden worden op hetzelfde parcours als het WK, nl het Zwift’s New York 

Knickerbocker parcours. Verder zullen ook de overige omstandigheden gelijk zijn als straks op het WK, zoals 

de “Gamification” (feather, Van, Aero, Breakaway Burrito, Invisibility, Steamroller, Anvil) en het materiaal 

(tijdritmateriaal en Tron-bikes zijn niet toegestaan). 

 

Wedstrijdgegevens: 

Datum: vrijdag 17 december 2021 

Tijd: start mannen 19:00u; start vrouwen 19:05u. 

Parcours: Zwift’s New York Knickerbocker; 2 rondes met finish bergop (gelijk aan het WK-parcours) 

Afstand: 55 km. 

Inschrijving: via mijnKNWU 

Uiterste inschrijfdatum: woensdag 15 december 2021 23:59 uur 

Type event: Private (na de sluiting van de inschrijving volgt een link voor deelname) 

 

INSCHRIJVING 

De uiterste inschrijfdatum voor deze kwalificatiewedstrijd is woensdag 15-12-2021 (23:59 uur). 
Vanzelfsprekend is de inschrijving alleen geopend voor renners met een Nederlandse nationaliteit en een 
mijnKNWU account. 
 
Inschrijven kan door op deze link te klikken en is alleen mogelijk via deze weg. 
 
inschrijving is geopend voor de volgende Licentie-categorieën: Prof A, Prof B, Elite, Belofte, Amateur, 
Sportklasse en Startlicentiehouders voor zowel mannen als vrouwen.  
Wil je speciaal voor deze wedstrijd een licentie aanschaffen dan kan dat via mijnKNWU. 
 
VOORWAARDEN  

Om deel te nemen en aanspraak te maken op de selectieplekken zijn een aantal punten vereist. 

- Een geldige licentie. 
- De Nederlandse nationaliteit. 
- Het insturen van een weegvideo. 
- Het gebruik van een hartslag, cadans en powermeter zijn verplicht 
- Het gebruik van een direct drive trainer. 
- Koppeling van je Zwift account met Zwiftpower. 
- Een openbaar Strava profiel (incl. koppeling met Zwift). 
- Voeg na de wedstrijd je power file toe aan zwiftpower 

https://mijn.knwu.nl/calendar/events/4786?permissions%5b0%5d=participate&permissions%5b1%5d=activity&permissions%5b2%5d=store&permissions%5b3%5d=create&permissions%5b4%5d=delete&page=1&view=list
https://mijn.knwu.nl/calendar/events/4786?permissions%5b0%5d=participate&permissions%5b1%5d=activity&permissions%5b2%5d=store&permissions%5b3%5d=create&permissions%5b4%5d=delete&page=1&view=list
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Een geldige licentie 
Zoals vermeld onder het kopje inschrijving is deze kwalificatiewedstrijd alleen toegankelijk voor renners en 

rensters met een geldige licentie.  

 

De Nederlandse nationaliteit 
Om uit te komen voor de nationale ploeg op het WK is (vanzelfsprekend) de Nederlandse nationaliteit 

verplicht. 

 

Het insturen van een weegvideo 
Om ervoor te zorgen dat het gewicht van de renner en rensters in werkelijkheid correspondeert met de 

digitale Zwift omgeving dienen deelnemers zich te wegen en hun gewicht kenbaar te maken door het 

bestemde formulier hiervoor in te vullen. 

 

 

- Het formulier om je inweegvideo in te sturen vind je hier. 
 

- De procedure voor het inwegen is hier te vinden. 
 

- Een voorbeeldvideo is hier te vinden. 
 

- Hoe je gewicht aan te passen in Zwift is hier te vinden. 
 
Het ingevoerde gewicht dient ook in Zwift te worden gebruikt (tot 1 cijfer achter de komma), indien deze 

niet correspondeert met de inweegvideo wordt de deelnemer geschrapt uit de uitslag. 

 

De inweegvideo dient op 17-12-2021 (de wedstrijddag) tussen 09:00 en 18:00 te zijn ingediend 

doormiddel van het bovenstaande formulier en procedure. 

Renners en rensters die geen formulier of niet de juiste procedure hebben gevolgd worden geschrapt uit de 

uitslag.  

 
De weegvideo’s zijn enkel en alleen toegankelijk voor de KNWU aangewezen juryleden van dit evenement. 
1 dag publicatie van de uitslag zullen deze weegvideo’s worden verwijderd uit het KNWU systeem. 
 

Apparatuur 
Het gebruik van een hartslag, cadans en powermeter is verplicht gedurende deze kwalificatiewedstrijd. De 

deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte koppeling en werking hiervan met Zwift. de Hartslag en 

cadansdata dienen tenminste 95% van de tijd zichtbaar te zijn geweest. 

 

Naast bovenstaande randapparatuur dienen deelnemers gebruik te maken van een direct drive trainer, on-

wheel trainers zijn niet toegestaan. 

De onderstaande trainers en powermeters zijn goedgekeurd voor gebruik aan deze kwalificatiewedstrijd: 

Wahoo Kickr, Kickr Bike,  
Tacx: Neo, Neo Bike, Flux  
Stages: SB20  
Elite: Direto, Suito, Drivo  
Saris: H2, H3, Hammer  
Wattbike Atom, Nucleus, Pro  
Xplova: Noza S 

https://knwu.formstack.com/forms/wk_eracing_weegvideos
https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/7751/1670699/Protocol_inwegen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sxkJVmXQ08U
https://support.zwift.com/en_us/updating-your-user-profile-B1bi04ZgH
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Powermeters: 4iiii, Rotor, Shimano, Stages, Quarq, Power2max, SRM, Garmin Vector, Rotor , Favero, 
Pioneer 
 
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de accuraatheid van hun apparatuur. Hierbij hoort het 

uitvoeren van een spindown zeroing en overige kalibratie methodes. 

 

Een koppeling met Strava en Zwiftpower 
Deelnemers dienen hun Zwift profiel te koppelen aan Strava en Zwift Power. Het Strava profiel dient 

openbaar te zijn voor deze kwalificatiewedstrijd. 

 

Hoe te koppelen met Zwiftpower vind je hier. Voeg na de wedstrijd je secundaire powerfile toe aan 

zwiftpower. 

Hoe je je Zwift account moet koppelen aan Strava vind je hier. 

 

Data 

Wanneer er bij de jury afwijkende trends of twijfel ontstaat over de uitslag kan de desbetreffende renner of 

renster worden gevraagd om een powerprofiel aan te leveren doormiddel van een test op Zwift van 

respectievelijk 5 en 1 minuut. 

 

Uitslag en Selectie 

Meteen na de kwalificatiewedstrijd wordt een voorlopige uitslag zichtbaar op Strava. Deze wordt definitief 

gemaakt door de door de KNWU aangewezen juryleden die een controle doen op de weegvideo’s en data. 

 

De selectie en uitslag worden op maandag 20-12-2021 gepubliceerd. 

De eerste 2 in de wedstrijduitslag mogen zich geselecteerd noemen voor het UCI Cycling Esports World 

Championship. 

De overige 2 plekken worden door de selectiecommissie aangewezen. 

 

Antidoping 

Deelnemers dienen zich te conformeren aan de algemene reglementen van de KNWU 

 

Renners die zich plaatsen voor het UCI WK Esports dienen zich te houden aan de reglementen van de UCI 

opgesteld voor dit WK.  

 

https://support.zwift.com/en_us/connecting-to-zwiftpower-SyldRc_4H#:~:text=Once%20logged%20in%20to%20zwiftpower,Number%20found%20on%20zwiftpower.com.
https://www.zwift.com/news/4898-zwift-how-to-connect-to-strava?__znl=en-eu
https://kenniscentrum.knwu.nl/antidoping/anti-doping-praktische-info-en-handige-links

