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Wie zijn we?

• Vlaamse wielerfederatie

• Recreatief en competitief luik

• Diverse disciplines:

• Wegwielrennen

• Veldrijden

• Baanwielrennen

• Etc.

• Promotie wielersport

• #kruipinhetwiel



ONTWIKKELINGSVISIE CYCLING VLAANDEREN
PROMOTIE WIELERSPORT 

PROVINCIAAL OPLEIDINGSPROGRAMMA –
WERKING CLUBS 

REGIONAAL 
TRAININGSPROGRAMMA

NATIONAAL 
TRAININGSPROMMA
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FUNdamenten/WIELEROPVOEDING
BASIC  

REGIONALE ACTIVITEITEN 
WIELEROPVOEDING ADVANCED

INTERNATIONAAL CONTACT
WIELEROPVOEDING EXPERT 

RESULTATEN 

5-18 jaar 

12-15 jaar 

14-16 jaar 

17-20 jaar 

19-… jaar 



Case: meisjes U15

• Leeftijdscategorie: 12 tot en met 14 jaar

• Focus discipline: wegwielrennen

• 3 leeftijdscategorieën: 12-13-14 jaar

• Probleemstellingen wedstrijdformat:

• Heel gevarieerde meisjesgroep.

• # rensters eerder klein  peloton?

• Startvolgorde?

• Samenrijden met jongens van eigen leeftijd of

met jongens die een jaar jonger zijn?

• Opgenomen worden in zelfde uitslag als deze van de jongens?

• Aparte podiumceremonie?



Case: meisjes U15

• Fase 1 (september 2017): nationaal overleg, in functie van 

meisjes gestaag te laten klaarstomen voor de top.

•  Beslissing om meisjes de keuze te laten:

• Rijden bij jongens van eigen leeftijdscategorie

OF 

• Rijden bij jongens van leeftijdscategorie lager



Case: meisjes U15

• Fase 2 (zomer 2018): overleg gehad 

met jeugdclubs die meisjes U15 in 

de rangen hebben.

•  Beslissing om meisjes verplicht

te laten ‘zakken’ van categorie, in 

functie van gestage groei. 

• Uitzondering: meisjes 14 jaar  zij 

krijgen keuze ifv. overgang naar 

volgende categorie in nabije toekomst.



Case: meisjes U15

• Gevolg: schijnbaar verdeelde reacties bij de meisjes U15 zelf 

naar aanleiding van het toenmalige wedstrijdformat.

“Ik wil kunnen strijden tegen de jongens van mijn leeftijd.”

“Ik wil in de uitslag tussen de jongens staan.” 

“Bekijk of behandel de meisjes niet als het zwakkere geslacht.”



Case: meisjes U15

• Fase 3 (oktober 2018): enquête bij meisjes U15

 Belangrijkste afgeleide resultaat:

70% van de meisjes wenst pertinent bij de

jongens van de eigen leeftijd te fietsen.

• Fase 4 (vanaf april 2019):

Beslissing om meisjes bij jongens van de eigen leeftijd

te laten rijden.

• Fase 5 (TBC): nieuwe tussentijdse evaluatie
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