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05-11-2010 Overgangsregeling Clubshirt en Teams 

Tijdens het Extra Congres van 12 oktober 2010 is, aanvullend op het besluit over het project Herziening 

Tarieven, besloten om een overgangsregeling in te voeren voor het verplicht dragen van door de KNWU 

geregistreerde club- en/of teamkleding. 

 

De overgangsregeling valt in twee verschillende blokken uiteen te weten de invoering van verplichte 

clubkleding en het invoeren van KNWU (en/of UCI) geregistreerde teams. 

 

Verplichte Clubkleding 
1. De verplichte clubkleding is voor de traditionele sporttakken (Baan, Veld en Weg) geen verandering. 

Het met directe ingang handhaven van de verplichte clubkleding is voor deze sporttakken geen 

probleem. Voor alle andere gevallen zijn onderstaande regels opgesteld; 

Alle verenigingen dienen voor 1 januari 2012 door de KNWU erkende clubkleding te hebben. 

2. Vanaf 1 januari 2012 dienen alle KNWU licentiehouders in nationale en internationale wedstrijden, 

die onder auspiciën van bij de UCI aangesloten bonden, verreden worden te rijden in clubkleding of in 

kleding van een door de bij de UCI aangesloten bond erkent Team. 

3. Licentiehouders die hun licentie hebben bij een vereniging zonder erkende clubkleding en in 2011 

deel willen nemen aan een Baan, Veld (seizoen 2011-2012) of Wegwedstrijd dienen te rijden in 

neutrale kleding (fantasieshirt/broek zonder reclame uitingen). 

4. Verenigingen zijn vrij om de bij hun aangesloten licentiehouders tot 1 januari 2012 vrij te stellen van 

de verplichte clubkleding voor Fietscross- Mountainbike. 

5. Vanuit het project Herziening Tarieven is al vastgesteld dat verenigingen vrij zijn om hun Amateur- 

en Sportklasse-licentiehouders vrij te stellen van de verplichte clubkleding voor alle disciplines. 

 

Teamregistratie 
Met ingang van 1 januari 2011 kent de KNWU Landelijke Teams voor elke discipline (sporttak). Indien een 

sporter deel uitmaakt van een dergelijke discipline team dan kan het in de kleding van dit team uitkomen in de 

desbetreffende discipline. In het geval de sporter deel neemt aan een wedstrijd in een andere sporttak dan zal 

deze sporter clubkleding dienen te dragen. Bovenstaande regelgeving is ook van toepassing op de specifieke 

discipline teams binnen de UCI. 

 

Bestaande teams/sporters binnen de Fietscross en Mountainbike  
Vanwege het uitstel voor wat betreft de invoering van de verplichte clubkleding voor Fietscross en 

Mountainbikewedstrijden tot 1 januari 2012 (Veldrijden tot 1 oktober 2011), is het eerder genoemde 

dispensatievoorstel, dat gekoppeld was aan het overleggen van officiële contracten vervallen. Dit alles om de 

zaak eenvoudig, duidelijk en uniform te houden en de verschillende betrokkenen te ontlasten voor wat betreft 

beoordelen van verschillende contracten en discussies te voorkomen bij de invoering vanwege verschillende 

termijnen van sponsoring. Daarnaast is het mogelijk voor de verschillende teams om zich als officieel KNWU 

team aan te melden en daardoor contractbreuk met de sponsoren te niet te doen.  

 

In 2011 zullen er geen andere dan KNWU (Landelijk Fietscross Team-LFXT, Landelijk Mountainbike Team-

LMBT) en UCI teamstructuren worden erkend. 

 

Reeds in 2010 bestaande gelegenheidsformaties (clubgemengde ploegen en clubcombinaties met afwijkende 

sponsoring) binnen andere disciplines dan Fietscross en Mountainbike krijgen uitstel tot  

1 januari 2012 om deze teams te ontbinden dan wel een andere organisatiestructuur aan te nemen. 

 

Met het verlenen van dit uitstel wordt niet de status van Landelijke Discipline Team gerealiseerd maar enkel 

de ontheffing voor het rijden met clubkleding. Voor verdere regelgeving met betrekking tot deelname aan 

wedstrijden zal het team gezien worden als clubcombinatie team. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich per mail richten tot; henk.van.beusekom@knwu.nl 

  

 

 


