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1. SELECTIEPROCEDURE EUROPEES EN WERELDKAMPIOENSCHAP XCO 

Rechtstreekse kwalificatie voor het EK/ WK bij het voldoen aan onderstaande selectienormen.  

 

• XCO- Elite mannen en vrouwen  

WK: 2 keer top 16 in een wereldbeker of top 16 op het EK 

EK:   1 keer top 16 in een wereldbeker 

 

• XCO- U23 mannen en vrouwen  

WK: 2 keer top 16 in een wereldbeker of top 12 op het EK 

EK:   1 keer top 16 in een wereldbeker 

 

• XCO Junioren mannen en vrouwen 

Heren        WK: 2 keer top 12    Junior series of top 12 op het EK 

        EK:   1 keer top 12    Junior series 

   

Vrouwen     WK: 2 keer top 8    Junior series of top 8 op het EK 

                     EK:  1 keer top 8      Junior series 

 

Opmerkingen:  

• De bondscoach kan van de bovenstaande selectienormen afwijken en op basis van 

andere argumenten renners/rensters toevoegen aan de selectie, dan wel niet selecteren 

voor het EK/WK. Deze argumenten kunnen zijn het behalen van goede resultaten in andere 

internationale wedstrijden. Hierbij worden onder andere de volgende factoren in 

overweging genomen: de achterstand ten opzichte van de winnaar/winnares tijdens deze 

internationale wedstrijden, leeftijd, ervaring, het deelnemersveld, het parkoers 

(vergelijkbaar met het EK/WK). Vormverlies. 

• De selectienorm is een norm van niveaubepaling. De bondscoach bepaalt, in overleg met 

de technisch directeur, te allen tijde de uiteindelijke selectie. Bovenstaande kan inhouden 

dat een renner/renster bij het voldaan hebben aan bovenstaande norm en bij het niet 

representatief blijken van het deelnemersveld (bijvoorbeeld bij de UCI Junior Series), alsnog 

niet geselecteerd kan worden. Een ander voorbeeld is dat er meer renners voldaan hebben 

aan de norm dan er startplaatsen zijn.  

• Het aantal start plaatsen voor het WK wordt bepaald op basis van het quotum toegekend 

door de UCI op basis van de landenranking 
 

2. SELECTIEPROCEDURE EUROPEES KAMPIOENSCHAP XCE 
 

Het EK vindt plaats van 30juni/3juli  2022 in Anadia Portugal. 

 

Selectie voor het EK zal geschieden op basis van medaillekansen op dit onderdeel. Hierbij zullen 

resultaten in de wereldbeker leidend zijn. De XCE is open voor junioren, beloften en senioren. 

Deelname aan het EK is volledig op eigen kosten. 

 

Informatie over het EK is te vinden op de volgende websites: 

 

• 2022 UEC MTB JUN/U23 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | UEC - Union Européenne de Cyclisme 

https://uec.ch/en/event/167/2022-uec-mtb-jun-u23-european-championships
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• UEC European MTB (XCO, XCE, XCC) Championships U23 & Juniors – Anadia Cycling Center 
(anadiacyclingcentre.pt) 

 

3. SELECTIEPROCEDURE WERELDKAMPIOENSCHAP XCE  
 

Het WK vindt plaats op 2 oktober 2022 in Barcelona, Spanje 

 

Selectie voor het WK zal geschieden op basis van medaillekansen op dit onderdeel. Hierbij zullen 

resultaten in de wereldbeker leidend zijn. De XCE is open voor junioren, beloften en senioren. 

Deelname aan het WK is volledig op eigen kosten. 

 

Informatie over het WK is te vinden op de volgende website: 

 

• 2022 UCI Mountain Bike Eliminator World Championships go to ... Barcelona! - City Mountainbike 

4. SELECTIEPROCEDURE EUROPEES KAMPIOENSCHAP XCM  
 

Het EK vindt dit jaar plaats op 19 juni in Jablonné v Podjestedi , Tjechie. Deelname is open vanaf 19 

jaar en ouder voor de Elite categorie. Ook zijn er verschillende master categorieën. 
 

Inschrijving voor het EK is open, deelname aan het EK is volledig op eigen kosten.  

 

Informatie over het EK is te vinden op de volgende website 

 

• https://www.malevilcup.cz/ 

• 2022 UEC MTB MARATHON ELITE/MASTERS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | UEC - Union Européenne de 
Cyclisme 

5. SELECTIEPROCEDURE WERELDKAMPIOENSCHAP XCM  
 

Het WK vindt dit jaar plaats op 17 september in Haderslev, Denemarken. Deelname is open vanaf 

19 jaar en ouder inclusief de master categorieën. Er wordt wel maar 1 uitslag opgemaakt. 

 

Informatie over het WK is te vinden op de volgende websites:  

• VM XCM 2022 - Haderslev 2022 MTB (haderslevmtbchallenge.dk) 
• 2022 UCI MTB MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS | UCI 

 

Deelname aan het WK is volledig op eigen kosten en is mogelijk als er voldaan is aan de volgende 

eisen:  

• Top 20 in een Uci marathon series wedstrijd 

• Top 50 op de laatst gepubliceerde uci mtb marathon series ranking voor het WK 

• Renner/ renster dient zelf bij de bondscoach aan te geven dat hij/zij ook echt wil 

deelnemen aan het WK.  

• Uiteindelijk bepaalt de bondcoach te allen tijde de selectie. Bovenstaande kan inhouden 

dat een renner/renster bij het voldaan hebben aan bovenstaande norm en bij het niet 

representatief blijken van het deelnemersveld alsnog niet geselecteerd kan worden. 

 

 

https://anadiacyclingcentre.pt/en/events/uec-european-mtb-xco-xce-xcc-championships-u23-juniors/
https://anadiacyclingcentre.pt/en/events/uec-european-mtb-xco-xce-xcc-championships-u23-juniors/
https://www.citymountainbike.com/news/2022-uci-mountain-bike-eliminator-world-championships-go-to-barcelona/
https://uec.ch/en/event/169/2022-uec-mtb-marathon-elite-masters-european-championships
https://uec.ch/en/event/169/2022-uec-mtb-marathon-elite-masters-european-championships
https://www.haderslevmtbchallenge.dk/vm-xcm-2022/
https://www.uci.org/competition-hub/2022-uci-mtb-marathon-world-championships-xcm/15cCrUPCUPdyko1GUsMqIM
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6. SELECTIEPROCEDURE WERELDKAMPIOENSCHAP E-MTB 
 

Het WK vindt plaats van 25/29 aug 2022 in Les Gets, Frankrijk. Deelname is open vanaf 19 jaar en 

ouder inclusief de master categorieën. Er wordt wel maar 1 uitslag opgemaakt.  

 

Selectie voor het WK zal geschieden op basis van resultaten behaald in de Wereldbeker E-mtb. 

Deelname aan het WK is volledig op eigen kosten. 
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