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Uitgangspunt:  

Iedere klasse heeft zijn eigen klassement. Bij weinig deelnemers worden er klassen samengevoegd. 

Deelnemers Open NK: 
- Rijders met een wedstrijdlicentie wielrennen en de Nederlandse nationaliteit 

- Rijders met een (dag)startlicentie 

- Rijders met een wedstrijd licentie en een andere nationaliteit dan de Nederlandse 

- Tandemkoppels waarbij de stoker geen verminderd zicht heeft of niet voldoet aan de 

classificatieregels 

- Tandems met een stoker met een ID-cyclingclassificatie 

Voor de huldiging van het Open NK tellen alle deelnemers mee. 

Deelnemers voor de Nederlandse titel, trui en NK-medailles: 

Rijders met een wedstrijdlicentie paracycling en de Nederlandse nationaliteit. 

Kleine startvelden 

Meetpunten voor het samenvoegen van klassen: 
- Eén week voor een NK 

- Minder dan drie rijders met een wedstrijdlicentie wielrennen én de Nederlandse nationaliteit in 

een klasse 

Het samenvoegen van klassen gebeurt op de volgende manier: 
- Klassen worden van laag naar hoog samengevoegd. Dit betekent dat er wordt gekeken of er 

bijvoorbeeld genoeg rijders in de C1 zijn.  

- Heeft een klasse minder dan drie rijders? Dan wordt deze samengevoegd met een hogere klasse. 

Dit betekent dat als er 1 C1 rijder is, deze klasse wordt samengevoegd met de C2. 

- Heeft een samengevoegde klasse minder dan drie rijders? Dan wordt deze opnieuw samengevoegd 

met een hogere klasse. Dit betekent dat als er 2 rijders zijn in de C1/C2, de klasse wordt 

samengevoegd met de C3.  

- Heeft een samengevoegde klas minimaal 3 rijders? Dan begint het samenvoegen opnieuw. Dit 

betekent dat er wordt gekeken of de volgende klasse, in dit voorbeeld de C4, minimaal drie rijders 

heeft. Enzovoorts. 

- Kan een klasse niet samengevoegd worden met een klasse hoger? Dan wordt een klasse 

samengevoegd met een klasse lager.  

- H5/HO rijden altijd in één klasse, ook als er drie rijders in de H5 zijn én drie rijders in de HO zijn. 

- De verschillende onderdelen, NK wegwedstrijd, NK tijdrijden, NK baan hebben aanvullende regels 

voor het samenvoegen van klassen. 

Truien en medailles 
- Truien en medailles worden uitgereikt in de (samengevoegde) klassen zoals die een week van 

tevoren zijn bepaald. Is er toch een (samengevoegde) klasse met maar één of twee deelnemers? 

Dan wordt ook daar een trui en medailles uitgereikt. 

NK wegwedstrijd 
- Heeft een lagere klasse minimaal drie deelnemers? Dan wordt een hogere klasse in principe niet 

met een klasse lager samengevoegd. Beïnvloed de hogere klasse de wedstrijd van de lagere 

(samengevoegde) klasse? Dan start de hogere klasse niet tegelijk met de lagere (samengevoegde) 

klasse. Zo is er een echte wedstrijd in de lagere klasse. Denk bijvoorbeeld aan klasse C3. Heeft deze 

klasse voldoende deelnemers? Dan wordt de hogere klasse C4/5 daar niet bijgevoegd. Ook starten 

ze niet samen. De Commissie Paracycling kan hierover adviseren.  

- Bij de NK weg wordt géén gebruik gemaakt van correctiefactoren.  
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- Samengevoegde klassen starten altijd tegelijk. 

- Een (samengevoegde) klasse met een apart klassement kan samen starten met een andere 

(samengevoegde) klasse met een apart klassement. Beide (samengevoegde) klassen rijden hun 

eigen wedstrijd, maar starten tegelijk. 

- Starten klassen tegelijk? Dan mag er bij andere deelnemers uit dat startveld gestayerd worden. Ook 

als ze niet in dezelfde (samengevoegde) klasse rijden. 

- Starten klassen niet tegelijk, maar bijvoorbeeld met een minuut ertussen? Dan mag er tussen de 

verschillende klassen niet gestayerd worden. 

- Samenvoegen van klassen vindt altijd binnen een discipline plaats: Cycling, Handbike, Tandem en 

Tricycling 

- Tandem en C4/5 mogen tegelijk starten. Ze worden niet samengevoegd tot één klasse. 

NK tijdrijden 
- Klassen worden alleen samengevoegd als ze dezelfde afstand rijden.  

- Mannen en vrouwen kunnen worden samengevoegd. Hierbij worden eerst alle dames 

samengevoegd tot één samengevoegde klasse. Zijn er dan nog minder dan drie deelnemers? Dan 

kunnen de dames samengevoegd met de heren.  

- Worden op het NK tijdrit op de weg klassen samengevoegd? Dan wordt er gebruik gemaakt van de 

internationale correctiefactoren (zie tabel hieronder). 

NK baan 
- Klassen worden eerst samengevoegd binnen de verschillende onderdelen, namelijk sprint 

(500/1000m) en duur (3000/4000m). 

- Tandem en Cycling kunnen worden samengevoegd. 

- Mannen en vrouwen kunnen worden samengevoegd. 

- Heeft sprint of duur na samenvoegen nog steeds minder dan drie deelnemers? Dan worden sprint 

en duur samengevoegd. 
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Tabel met factors voor de tijdrit op de weg 

 
 

 


