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NK Jeugd selectieprocedure district Noord-Holland 2020 
 
De selectieprocedure in het district Noord-Holland voor het NK Jeugd op zaterdag 27 juni 2020 in 
Nijverdal wordt gebaseerd op een klassement over 4 NK selectiewedstrijden: 
 
Zondag 5 april 2020  ARC Ulysses te Amsterdam 
Zondag 19 april 2020  ASC Olympia te Amsterdam 
Zondag 10 mei 2020  ZWC DTS te Zaandam 
Zondag 17 mei 2020  HR en TC DOK te Den Helder 
 

1. In deze 4 NK selectiewedstrijden kunnen renner/rensters met de Nederlandse nationaliteit die 
lid zijn van een club/vereniging in het district Noord-Holland punten behalen voor de NK 
kwalificatie 2020. 

2. Van de 4 NK selectiewedstrijden moet aan minimaal 3 NK selectiewedstrijden worden 
deelgenomen. Het is echter verplicht om aan de laatste NK selectiewedstrijd op zondag 17 
mei 2020 deel te nemen (zie punt 3 en 4) Bij deelname aan alle 4 de NK selectiewedstrijden 
tellen de 3 beste uitslagen. 

3. Renners/rensters uit het district Noord-Holland mogen niet meedoen aan een KNWU 
wegwedstrijd buiten het district Noord-Holland op dezelfde dag dat er een NK selectie-
wedstrijd in het district Noord-Holland wordt georganiseerd. 

4. De uitslag van het eindklassement van de 4 NK selectiewedstrijden is tevens de uitslag van 
het District Kampioenschap, de prijsuitreiking voor het District Kampioenschap vindt plaats op 
de laatste wedstrijddag (zondag 17 mei 2020) direct na de prijsuitreiking van wedstrijd van die 
dag. Daarom zijn alle renners/rensters verplicht* aan deze laatste wedstrijd deel te nemen. 
(*Zie punt 5) 

5. Mocht er een aantoonbare reden zijn dat een renner/renster niet aan de verplichte 3 NK 
selectiewedstrijden en/of de laatste NK selectiewedstrijd kan deelnemen dan kan de 
vereniging waarvan de renner/renster lid is dit per mail kenbaar maken bij de jeugdcoördinator 
van het district Noord-Holland, zij/hij zal hier dan een beslissing over nemen. 

6. Er wordt voor jongens en meisjes een apart klassementen opgemaakt. 
7. In de puntenverdeling voor de klassementen worden per categorie (j/m) aan zowel de 

renners/rensters met dispensatie lager alsmede renners/rensters met een niet-Nederlandse 
nationaliteit geen punten toegekend. 

8. Voor de categorie meisjes 1 geldt dat deze onderverdeeld wordt in meisjes 8 jaar en meisjes 9 
jaar. 

9. De puntentelling is als volgt: (als een renner/renster als 4e is geklasseerd in de 
wedstrijduitslag en hij/zij is de 1e aankomende renner/renster uit district Noord-Holland dan 
ontvangt hij/zij 60 punten voor het NK-kwalificatieklassement in zijn/haar categorie). 
 

Plaats Punten  Plaats Punten 
1e 60  12e 20 
2e 50  13e 18 
3e 45  14e 16 
4e 40  15e 14 
5e 35  16e 12 
6e 32  17e 11 
7e 30  18e 10 
8e 28  19e 9 
9e 26  20e 8 
10e 24  ≥21e 5 
11e 22    

     
10. Een renner/renster met een DNF uitslag wordt voor de puntentelling op de laatste plek 

geplaats (j/m apart) ongeacht of de renner/renster door val en/of pech is uitgeschakeld of door 
de jury uit koers is gehaald door te veel achterstand. 

11. De op de wedstrijddag opgemaakte wedstrijduitslag, door de die dag dienstdoende jury, geldt 
als kwalificatiemoment. 

12. Bij alle NK selectiewedstrijden zal de startvolgorde/-opstelling bepaald worden door loting. 
Bijschrijvers starten achteraan en loten dus niet mee.  

13. Bij alle NK selectiewedstrijden zal er vooraf een verzetscontrole plaatsvinden. 
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14. Bij gelijke stand in de uitslag van het eindklassement voor het NK Jeugd wordt gekeken naar 
de behaalde dag-klassementsuitslag in de laatste wedstrijd waaraan de desbetreffende gelijk 
geëindigde renners/rensters deelgenomen hebben. 

15. Mochten er onverhoopt wedstrijden, van de 4 eerder genoemde NK selectiewedstrijden, 
afgelast worden dan treedt de volgende procedure in werking en wel dat dan bij 3 of 2 
wedstrijden de beste 2 als kwalificatie gelden. 

16. Naar verwachting is begin april 2020 bekend hoeveel deelnemers er per district, per categorie 
en per geslacht (j/m) afgevaardigd mogen worden naar de NK Jeugd, welke verreden gaat 
worden op zaterdag 27 juni 2020 te Nijverdal. 

17. De KNWU zal per 1 april 2020 de verdeling maken aan de hand van het aantal licenties van 
dat moment per categorie en district en zal voor 10 april 2020 aan de districten bekend 
worden gemaakt. 

18. Het Landelijk Jeugdtoernooi (LJT) is tevens onderdeel van de selectieprocedure, hiermee 
kunnen er naast de verdeling genoemd in punt 17 extra startplekken verdiend worden voor het 
NK. Het district Midden is gevraagd om het LJT voor 2020 te organiseren. Het LJT zal in het 
weekend van 6 – 7 juni 2020 georganiseerd worden. (zie voor meer informatie: NK Weg 
Jeugd 2020 Jaarlijkse besluiten rev. 7) Verdere info volgt zodra bekend. 

19. Uiterlijk 12 juni 2020 dienen alle geselecteerde renner/rensters bij de KNWU bekend te zijn 
gemaakt door de jeugdcoördinator van het district Noord-Holland 

20. Zie voor verdere informatie NK Jeugd Titel 20: Reglement-Jeugdwielrennen artikel 20.2.005 
www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/reglementen-wegwielrennen 

21. De uitslagen en de toegekende punten van de NK selectiewedstrijden evenals de uiteindelijke 
selectie zullen vermeld worden op www.noordholland-knwu.nl/ 

22. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jeugdcoördinator van het district 
Noord-Holland. 
 

 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunnen uitsluitend verenigingen deze per mail stellen 
aan de jeugdcoördinator van het district Noord-Holland (jeugd.noordholland@gmail.com) 
 

http://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/reglementen-wegwielrennen
http://www.noordholland-knwu.nl/
mailto:jeugd.noordholland@gmail.com
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NK Weg Jeugd 

De selectie voor het NK jeugd zal wederom door de districten plaatsvinden, volgens de richtlijnen van 

het jeugdreglement art. 20.2.005.  

Per 1 april zal de verdeling worden gemaakt aan de hand van het aantal licenties van dat moment per 

categorie en district en zal voor 10 april aan de districten bekend worden gemaakt. 

 

Landelijk Jeugd Toernooi(LJT) 

Het LJT is onderdeel van de selectieprocedure, voor 2020 is de verdeling als volgt. Er zijn 4 LJT`s  in het 

1e weekend van juni, in 2020 is dat zaterdag 6 juni of zondag 7 juni, deze 4 toernooien zijn verdeelt in 

de volgende districten. 

1 in de districten Noord en Oost 

1 in de districten Noord-Holland en Midden 

1 in de districten Zuid-Holland en Zuid West  

1 in de districten Zuid Oost en Limburg 

 

Je rijdt het LJT in het toegewezen indelingsdistrict, volgens de vestigingsplaats van de vereniging van 

het district waarvan je lid bent.  

 

Procedure klassering LJT 

De eerste 3 renners van elke categorie (j) of leeftijdsklasse (m) verdienen extra startplaatsen voor 

hun district, dit zijn niet standaard de gefilterde uitslagen per district maar de uitslag van de eerste 3 

van het LJT.                                                                                                                                                             

Indien de renner zelf niet op een plaats staat die recht geeft op deelname aan het NK kwalificeert 

deze renner zich dus toch rechtstreeks.  

Indien de renner al wel op een plaats staat die recht geeft op deelname aan het NK wordt er aan die 

categorie (j) of leeftijdsklasse (m) een extra startplaats toegevoegd.  

In beide gevallen bepaalt de reguliere puntentelling en rangschikking van de districten de volgorde 

van klassering.                                                                                                                                                                 

Op basis van de uitslag van het LJT worden per categorie 12 extra renners aan het NK toegelaten. De 

districten filteren hun eigen renners van deze uitslagen. Een renner met dispensatie lager mag 

deelnemen aan een LJT, maar zal uit de uitslag worden gefilterd van de selectiewedstrijd. 

 

Bijzonderheden 

In geval men toestemming van de consul heeft om een categorie hoger te re rijden, dan dient ook in 

deze (hogere) categorie tijdens het NK te worden deelgenomen. Meisjes met dispensatie in   

categorie 7 rijden ook het NK in categorie 7 bij de jongens. 

In geval men toestemming heeft om een categorie lager te rijden, dan is deelname aan het NK niet 

mogelijk. 

 

 

 

 



NK jeugd weg 2020 
Jaarlijkse Besluiten 

                                                    
REV.7                                                               20-09-2019  

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden vanaf laatste weekend van maart mogen meetellen voor de kwalificatie                              

van het NK Jeugd. 

 

De districten krijgen vanuit het uniebureau bericht hoeveel renners/rensters in de diversen 

categorieën vanuit hun district geplaatst kunnen worden. 

In verband met de uitnodigingen, programmadruk, etc. moeten de districten uiterlijk 12 juni hun 

opgaaf hebben doorgegeven van de renners/rensters die zich hebben geplaatst. 

Opgaaf per E-mail aan wegsport@knwu.nl 

 

Als de geselecteerden bij het uniebureau bekend zijn, volgt er een uitnodiging. 

mailto:wegsport@knwu.nl
mailto:wegsport@knwu.nl
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