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B TITEL III : BAANWEDSTRIJDEN 
  (versie 01.09.15) 
 
 Hoofdstuk I : ORGANISATIE  
 
 Programma van de wedstrijd 
 
3.1.001 B Voor elke baanwedstrijd dient de organisator voorafgaandelijk een organisatievergunning 

te betalen op de bankrekening van de KBWB, volgens de door de KBWB vastgestelde 
tarieven. Deze organisatievergunning waarborgt o.a. de verzekering in burgerlijke 
aansprakelijkheid van de organisator.  De organisatievergunningen worden, met 
uitzondering voor de Belgische Kampioenschappen, via de vleugels WBV/FCWB 
geïnd. 

 
 Hoofdstuk II : BAANWEDSTRIJDEN 
 
 §1 Algemeenheden 
 

§2 200m tegen het uurwerk 
 
 §3 Snelheid 
 
 §4 Individuele achtervolging 
 
 Organisatie van de competitie, voor het BK volgens art. 3.2.053 
 
3.2.052 B - 2 km voor Heren Nieuwelingen 
 
 §5 Ploegenachtervolging 
 

§6 Kilometer en 500 meter 
 

3.2.102 B De wedstrijd voor nieuwelingen loopt over 500 m. 
 

 §7 Puntenkoers 
 
3.2.117 B BK finale Nieuwelingen  15 km – 6 klassementen (kwalificaties 7,5 km – 3 

klassementen ) 
 
 §8 Keirin 
 
 §9 Ploegensnelheid 
 
 §10 Madison 
 
3.2.157 B Voor het BK Nieuwelingen 20 km – 4 klassementen 
 
 §11 Scratch  
  
3.2.174 B Nieuwelingen   7.5 km 
 
3.2.175 B Nieuwelingen    5 km 
 
 §12 Tandem 

 
 §13 Halve-fond 
 
 §14 Afvallingswedstrijd 
 
 §15 Zesdaagse wedstrijden 
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 §16 Omnium 
3.2.247 B voor het BK Nieuwelingen :  dezelfde volgorde van disciplines en puntentelling : 

scratch (7,5 km) – individuele achtervolging (2 km) – afvalling – 500 m – baanronde – 
puntenkoers (15 km met 6 klassementen)    Het klassement  wordt opgesteld volgens 
de art. 3.2.250+251+252. 

 
 §17 Vliegende Baanronde 
 
 §18  Andere baanwedstrijden : reglementering 
 
103.2.259 B Vrije omniumwedstrijden (*) 
 Omniumwedstrijden worden op de wielerbaan verreden in verschillende reeksen, 

waarvan de aard door de organisator bepaald wordt. Voor elke reeks bekomt de 
overwinnaar 1 punt, de tweede gerangschikte 2 punten enz....  
De winnaar is diegene die het minste aantal punten zal tellen. Bij gelijkheid van punten 
zullen de renners gescheiden worden door optelling van de tijden in de voorziene 
tijdsproeven, bij verdere gelijkheid telt de uitslag van de puntenkoers of de 
belangrijkste proef. Als er geen tijdsproef voorzien is, telt de uitslag van de 
belangrijkste proef, meestal de puntenkoers, bij verdere gelijkheid telt de eindspurt in 
de laatste proef.   

 Wanneer een individueel tijdsnummer (achtervolging, 500mt, 1000mt) ingeschakeld 
wordt in omniumwedstrijden, zal de startorde en de reekssamenstelling bepaald worden 
in tegengestelde orde van de algemene rangschikking die na de reeds betwiste reeksen 
werd opgemaakt: de laatste tegen de voorlaatste, om te eindigen met de 2de tegen de 
eerste. Indien het de eerste proef betreft, zal de startorde opgemaakt worden door de 
organisator. 
Hieronder vallen ook alle wedstrijden op de open wielerbanen welke in de vorm van 
een omnium betwist worden. 
(*) Indien het vrije omnium niet volgens de internationale reglementen wordt verreden 
moet de organisator in overleg met de federatie een specifiek wedstrijdreglement voor 
dit nummer opstellen. (ter verduidelijking van het opstellen van het eindklassement) 

 
 Wedstrijden met voorgift (handicap) 
103.2.260 B De renners zijn verplicht te vertrekken op de afstand door de inrichter aangegeven. Het is 

hen verboden om de hen toegewezen voorgift te weigeren. De voordeligste voorgift mag 
niet de 10% van de totale af te leggen afstand te boven gaan. In de wedstrijden met 
voorgift (handicap) geschiedt de afrit steeds aan de koord. Wanneer twee renners van 
hetzelfde punt vertrekken, zullen zij zich opstellen in de volgorde door het programma 
vermeld, terwijl de eerstvermelde zich het dichtst bij de binnenbaan moet bevinden. Wat 
voorafgaat is niet toepasselijk wanneer de renners dienen te vertrekken in de bochten. In 
dit geval worden de renners achter elkaar opgesteld en de plaats dient bij loting bepaald 
te worden. Wanneer een wedstrijd met voorgift betwist wordt in reeksen en twee of 
meerdere renners zich in de halve beslissingen of in eindstrijd bevinden met dezelfde 
voorgift, zijn zij verplicht de voorgift te behouden die in hun reeks was voorzien. Hun 
wederzijdse plaats, op dezelfde lijn, bij het vertrek, zal eventueel bij loting bepaald 
worden. 

 
103.2.261 B Australische achtervolging 
 Onder "Australische achtervolging" wordt verstaan een achtervolging, waarbij drie of 

meer renners betrokken zijn. Zij worden bij de start op gelijke tussenafstand geplaatst. 
Het vertrek van alle deelnemers gebeurt aan de koord. Een renner die door een 
tegenstander wordt ingelopen, dient onmiddellijk de baan te verlaten. Indien een renner 
er niet in slaagt de vóór hem rijdende tegenstander voorbij te snellen, dient hij een 
afstand van minimum vijf meter te bewaren, zoniet wordt hij uitgesloten. In 
omniumwedstrijden vertrekt de renner die in de tussenrangschikking de eerste plaats 
bekleedt, aan de eindstreep. De minst gunstig gerangschikte deelnemer wordt vóór hem 
geplaatst; de tweede gerangschikte krijgt startgelegenheid aan de overzijde van de baan, 
met vóór hem de derde gerangschikte, indien het achtervolgingsritten met vier renners 
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betreft. In gelijkaardige wedstrijden met slechts drie deelnemers worden de startplaatsen 
bij lottrekking aangewezen. 

 
 
 
103.2.262 B Wedstrijden van beperkte duur 
 Voor de wedstrijden waarvan de duur beperkt is tot een half uur, één of meerdere uren, 

zal de tijdopnemer de renners doen waarschuwen, vijf minuten vóór het einde van de 
wedstrijd, hetzij mondeling, hetzij door middel van een bord, hetzij door het luiden van de 
bel. Op het ogenblik dat de volledige tijdsduur is volgemaakt, worden de renners daarvan 
verwittigd door het luiden van de bel of door een pistoolschot. 

 De overwinning wordt toegekend aan de renner die in de voorgeschreven tijd de grootste 
afstand heeft afgelegd en de anderen worden gerangschikt volgens de afstand die door 
ieder van hen werd afgelegd. 

 
103.2.263 B Tempowedstrijd 
 De tempowedstrijd is een wedstrijd die plaatsvindt over een aantal bepaalde 

opwarmingsronden gevolgd door een aantal bepaalde ronden die bij elke doortocht aan 
de aankomst eindigt met een spurt (aantal ronden te bepalen in het 
wedstrijdprogramma). De winnaar van elke spurt krijgt 2 punten, de tweede 1 punt. De 
eindklassering van de wedstrijd is bepaald als volgt: eerst volgens de afgelegde afstand 
en vervolgens door het aantal behaalde punten. Ingeval van gelijkheid in het 
puntenklassement is de plaats behaald in de laatste spurt bepalend. Voor de spurten is 
het reglement van de snelheidswedstrijden toepasselijk. 

 
103.2.264 B Positieve afvalling  
 De positieve afvalling is een wedstrijd tijdens dewelke, na een aantal bepaalde 

opwarmingsronden, een reeks spurten betwist wordt (meestal 5, tenzij anders bepaald in 
het wedstrijdprogramma). Na elke spurt dient de winnaar van de spurt de baan te 
verlaten. De laatste spurt laat toe de renners die op de baan overblijven te rangschikken 
volgens de doortocht aan de aankomst. Op wielerbanen van 200m of meer wordt er elke 
ronde gesprint. 

  
 De positieve afvalling is een alternatief voor de gebruikelijke afvallingswedstrijd 

voornamelijk in de jeugdcategorieën tijdens dewelke de afstand op voorhand niet gekend 
is. De winnaar van elke spurt is niet enkel beloond met de behaald plaats, maar 
eveneens met een langere recuperatietijd. De winst van een ronde wordt niet in 
aanmerking genomen. Ingeval van een verliesronde op de hoofdgroep is de renner 
geëlimineerd. 

   
 
 § 19 Belgische kampioenschappen 
 
103.2.265 B De Belgische kampioenschappen kunnen, naargelang de omstandigheden, op 

verscheidene dagen verreden worden.  
 Voor alle Belgische kampioenschappen worden de officiëlen door de KBWB aangeduid. 
 Iedere renner die aangeduid werd, aanvaard heeft of ingeschreven is om aan een 

baankampioenschap deel te nemen, is verplicht om de start te nemen in deze competitie. 
 Aan deze kampioenschappen mogen uitsluitend Belgische renners deelnemen. 
 Alle truien en medailles worden geschonken door de K.B.W.B. 
 
103.2.266 B De KBWB bepaalt jaarlijks het programma van de baankampioenschappen en de 

disciplines die er in elke rennerscategorie zullen verreden worden. De KBWB bepaalt 
eveneens het minimum aantal deelnemers opdat een titel zou worden toegekend. 

  
 
 
 
 
103.2.267 B Voor alle disciplines wordt het algemeen reglement in aanmerking genomen.  
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103.2.269 B Halve-Fond 
 Deze wedstrijden zijn voorbehouden aan de categorie "open".  
 Volgende afstanden zijn van toepassing : 

- reeksen : 25 km 
- finale  : 2 reeksen van 30 km 

 De voorschriften voorzien in huidige reglementering (artikelen 3.2.189 tot 3.2.217) zijn 
van toepassing. 

 
103.2.270 B Wedstrijd achter “derny” 
 Het Belgisch kampioenschap achter rijwielmotoren wordt verreden over een afstand van 

25 km en is voorbehouden aan de categorie "open". 
 Naargelang het aantal deelnemers en de lengte van de baan kan het college van 

commissarissen beslissen over eventuele schiftingsreeksen en het aantal renners 
bepalen welke de finale zullen betwisten. 

 De schiftingsreeksen zullen verreden worden over een afstand van 15 km en de 
startorde evenals de gangmaker worden steeds bij lottrekking bepaald. 

 Het maximum aantal deelnemers per reeks is als volgt bepaald : 
- 10 deelnemers op een baan van 333,33 m 
- 8 deelnemers op een baan van 250 m 
- 6 deelnemers op een baan van < 250m 

 Voor wat betreft de rijwielmotoren en kledij der gangmakers, verwijzen wij naar de 
huidige reglementen (artikelen 3.6.029 tot 3.6.063). 

 Wat het verloop van de wedstrijden betreft, zijn de voorschriften van huidig reglement 
(artikelen 3.2.189 tot 3.2.217) van toepassing. 

 
 Omnium 
103.2.271 B De data en de wielerbaan van de kampioenschappen worden jaarlijks bepaald door de 

Nationale Commissie Piste en bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de KBWB. Het 
vastgelegde programma maakt het onderwerp uit van een aankondiging alsook het 
reglement dat toegepast wordt. Enkel voor het kampioenschap van de aspiranten wordt 
een aangepast wedstrijdschema onder de vorm van een omnium opgesteld.  

 
  
  
 

 


