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Reglementen 2016 
 
In het seizoen 2016 zal binnen de discipline “Aangepast Wielrennen” de KNWU Rabobank Nationale 
Handbike Competitie (RABO-NHC) worden verreden. De RABO-NHC zal bestaan uit de volgende 
wedstrijden: 

 
Kalender Rabobank Handbike Competitie 2016* 

 Datum NHC  wedstrijd Organisatie  Plaats 

1 09-04-16 NHC Grote Handbikeprijs RWC Ahoy  Rotterdam 

2 07-05-16 Marianne Vos Classic St. Wieler comité Aalburg Wijk en Aalburg 

3 04-06-16 Vondel Games ASC Olympia Amsterdam 

4 18-06-16 Ronde van het Wilhelminapark St. Maliebaan Utrecht 

5 10-07-16 Ronde van Obdam WV Alcmaria Victrix Obdam 

6 25-07-16 NHC Handbiken Delden RTV Oldenzaalse WCL Delden 

7 21-08-16 Adelante Challenge Adelante Berg en Terblijt 

*Kalender onder voorbehoud 

 
Wat is Handbiken? 
Handbiken is een sport die onder andere wordt beoefend door personen met een motorische 
beperking. Hierbij beweegt men zich voort in een handbike, een speciaal soort fiets waarvan de 
'pedalen' (meestal) gelijkmatig worden voortbewogen door de armen of in ieder geval de bovenste 
extremiteiten. Afhankelijk van de beperking van de sporter, kan ervoor gekozen worden om liggend of 
zittend in de handbike plaats te nemen.  
 
 
Regels en aandachtspunten: 
 
1. Competitie 
De RABO-NHC is bedoeld voor handbikers met een Aangepast Wielren licentie, rijdend met een 
vastframe handbike die is voorzien van twee remmen, tandwielbeschermer en een bumper. Voor de 
RABO-NHC tellen de beste 6 resultaten mee in de eindstand van de Rabobank Handbike Competitie. 
In de volgende klasses is de competitie ingedeeld: 

- H1/H2 Heren 
- H3 Heren 
- H4 Heren 
- H5/Open Heren 
- H1-H5/Open Dames 

 
De KNWU behoudt het recht om gedurende de competitie de dames klasse op te splitsen in meerdere 
klasses bij voldoende deelname.  

 
Handbikers wordt geadviseerd om zoveel mogelijk met de Internationale helmkleuren te rijden 
conform het Internationale reglement bij wegwedstrijden. Voor tijdritten mogen er tijdrithelmen gebruikt 
worden die hiervan afwijken. De vastgestelde Internationale helmkleuren zijn: 
 

Heren  Dames 

H1 Groene helm H1 Oranje helm 

H2 Blauwe helm H2 Gele helm 

H3 Witte helm H3 Witte helm 

H4 Rode helm H4 Rode helm 

H5 Zwarte helm H5 Zwarte helm 

H Open Zwart helm met gele streep H Open Zwart helm met gele streep 
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2. Licentie/classificatie/transponder/buitenlandse deelnemers 
Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een KNWU-licentie Aangepast Wielrennen of minimaal 
een KNWU basislidmaatschap. Het deelnemen op basis van een basislidmaatschap mag gedurende 
een geheel wedstrijdjaar. Na een wedstrijdjaar deelname op basis van een basislidmaatschap dient 
het volgend jaar een KNWU licentie aangeschaft te worden.  
 
Zowel basisleden als licentiehouders worden opgenomen in de stand van de RABO-NHC. 
 
Licentiehouders van het Aangepast wielrennen zijn vrijgesteld van betaling in het kader van het 
rekeningrijden. Dit houdt in dat licentiehouders in de RABO-NHC geen afdracht voor het 
rekeningrijden betalen. 
 
Classificatie 
Bij de KNWU dient elke sporter, die in het bezit is van een KNWU basislidmaatschap of licentie 
Aangepast Wielrennen en deelneemt aan Aangepast wielrenwedstrijden die onder auspiciën van de 
KNWU worden georganiseerd in ieder geval  in het lopende wedstrijdjaar te worden geclassificeerd. 

Kijk voor meer informatie over de KNWU classificatie richtlijnen op de KNWU website (KNWU 

classificatie). 
 
Transponders 
Het heeft de voorkeur om iedereen met transponder (MyLaps) de wedstrijd te laten verrijden voor 
uitslagverwerking en tijdwaarneming. De organisatie dient hiervoor zorg te dragen in afstemming met 
de Consul van het District over de beschikbaarheid van de transponders. Betaling voor de huur van de 
transponders bedraagt 10,-, zoals is opgenomen in de Jaarlijkse Besluiten 2016. Licentiehouders zijn 
verplicht zelf over een transponder te beschikken. Deze is aan te schaffen via MyLaps d.m.v. een 
huur- of koopovereenkomst (www.mylaps.com.)  
 
Buitenlandse deelnemers 
Buitenlandse deelnemers dienen in het bezit te zijn van een licentie van een bij de UCI aangesloten 
bond.  
 
Belgische deelnemers met een licentie van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) of van 
de Wielerbond Vlaanderen zijn gerechtigd om te starten bij Nederlandse KNWU RABO-NHC 
wedstrijden. Belgische handbikers die aangesloten zijn bij een club van Parantee (de Vlaamse 
unisportfederatie) dienen een individueel basislidmaatschap van de KNWU af te sluiten.  

 
4. Inschrijving 
Licentiehouders dienen zich in te schrijven via Mijnknwu conform de reglementen. 
Basislidmaatschapleden en buitenlandse deelnemers dienen zich aan te melden bij de organisatie per 
mail (aangegeven in de wedstrijdkalender). De organisatie zal de aangemelde KNWU basislid 
handbikers of buitenlandse handbikers toevoegen in het KNWU inschrijfsysteem.  
 
De organisatie dient bekend te maken in de wedstrijdkalender wanneer men inschrijfgelden in 
rekening brengt. Voor de hoogte van de inschrijfgelden dient de organisatie rekening te houden met 
de maximale inschrijfgelden conform de Jaarlijkse Besluiten 2016. 
 
5. Wedstrijdinformatie 
De organisatie dient alle informatie over de wedstrijd te verstrekken vóór de start van de wedstrijd. De 
volgende informatie kan noodzakelijk zijn: 

 Wijze van opstellen handbikers; 

 Wedstrijdduur; 

 Parcours bijzonderheden; 

 Prijsuitreiking. 
 
Algemene Regels: 

 Bij val, lekrijden of een ander gebrek aan de handbike is het de handbiker toegestaan te 
depanneren en gebruik te maken van één ronde vergoeding.  

 Bij het onderdeel tijdrijden dient elke handbiker een begeleider ter krijgen. Dit kan door 
gemotoriseerde voertuigen of meefietsende begeleiders.  

 Iedere handbiker die de wedstrijd uitrijdt wordt geklasseerd. 

http://www.knwu.nl/aangepast-wielrennen/wedstrijden-nationaal/classificatie-2/handbike-classificatie
http://www.knwu.nl/aangepast-wielrennen/wedstrijden-nationaal/classificatie-2/handbike-classificatie
http://www.mylaps.com/
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 Na de officieuze bekendmaking van de uitslag heeft men 30 minuten de tijd om protest in 
te dienen. Zonder protest is de uitslag na deze 30 minuten definitief en onherroepelijk. 

 De deelnemers dragen helmstickers met nummering aan beide zijden van de helm; 

 Er zal tevens worden gereden met een nummer op de “bumper”. Het nummer dient met 
tie-wraps op de bumper te worden bevestigd voldoende zichtbaar voor de jury; 

 De bumperborden dienen na afloop teruggebracht te worden bij de organisator van de 
wedstrijd (in 2016 géén vaste bumpernummers voor iedere rijder!) 

 Alleen vastframe handbikes mogen deelnemen aan de RABO-NHC. Een vastframe 
handbike is een vastframe driewiel handbewogen fiets. Sinds oktober 2007 is het gebruik 
van de aankoppelbare handbike niet meer toegestaan binnen de NHC wedstrijden, 
vanwege het te grote snelheidsverschil met de vastframe handbikes; 

 Verplicht per handbike: twee remmen, tandwielbeschermer en een bumper. (Bumper is  
niet verplicht bij individuele tijdritten); 

 Een handbike mag geen scherpe, uitstekende delen bevatten die een ander zouden 
kunnen verwonden. 
 

 
6.Lengte van de wedstrijd 
Geadviseerd wordt een wedstrijdduur van minimaal één uur tot ca. anderhalf uur. Indien de 
wedstrijdduur korter is, dient dit voorafgaand aan de wedstrijd of op de KNWU kalender duidelijk 
kenbaar gemaakt te worden. Tijdritparkoersen moeten een minimale lengte hebben van 15 km tot 
maximaal ca. 35 km.    
 
 
7. Rugnummers & Startopstelling 
De KNWU verstrekt aan elke organisatie van de wedstrijd bumperbordjes en helmstickers. Vooraf aan 
de wedstrijd kunnen de deelnemers de bumperborden ophalen bij de organisatie en dienen deze na 
afloop van de wedstrijd weer in te leveren bij de organisatie.  
 
De organisatie dient die nummers toe te wijzen aan de handbikers aan de hand van 
onderstaande indeling per classificatie 
 
De volgende nummering en kleuren worden gehanteerd: 

1. H5/Open Heren  1 t/m 20 Geel 
2. H4 Heren  21 t/m 60 Rood 
3. H3 Heren  61 t/m 90 Oranje 
4. H1/H2 Heren  91 t/m 100 Blauw  
5. H1/H5/open Dames  101 t/m 120 Roze 

 
De startopstelling voor de RABO-NHC vindt als volgt plaats op aanwijzing van de jury of de 
organisatie: 

1. H5/Open Heren/Dames  
2. H4 Heren/Dames   
3. H3 Heren/Dames 
4. H1/H2 Heren/Dames   

 

 
8. Uitslagen 

 De uitslagen worden opgesteld door de KNWU jury van de wedstrijd; 

 De uitslagen en stand van de competitie worden gepubliceerd op www.knwu.nl en/op 
www.handbiken.nl 

 Prostesten op de uitslag worden alleen in behandeling genomen door de jury binnen 30 
minuten na bekendmaking van de officieuze uitslag. 

 
 
  

http://www.knwu.nl/
http://www.handbiken.nl/
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9. Prijsuitreiking & Prijzenschema 
De organisatie is vrij in de keuze van het prijzenschema. Schema’s H, N, S of W kunnen worden 
gehanteerd. De organisatie heeft het recht om de prijzen uit te keren op basis van een verhouding 
tussen het aantal prijzen en deelnemers van 1 : 3.  
 
Standaard is prijzenschema W (ereprijzen) en/of reiskostenvergoeding voor iedere deelnemer.  
 
 
10. Eindklassement 
 

 Handbike  mannen H3, H4, H5/O,  
Handbike vrouwen H1-H5/O 

Handbike Mannen H1/H2 

Schema A B 

1
e
 plaats 200,- 200,- 

2
e
 plaats 150,- 150,- 

3
e
 plaats 100,- 100,- 

4
e
 plaats 75,-  

5
e
 plaats 50,-  

 
 
11. Klassement 
Binnen de RABO-NHC wordt er een klassement opgemaakt over de volgende categorieën: 

 Heren H1 en H2; 

 Heren H3; 

 Heren H4; 

 Heren H5 en Open klassen; 

 Dames (alle klassen). 
 
De standen binnen het NHC komen tot stand door het opmaken van een individuele uitslag per 
categorie. Op grond van deze uitslag worden de punten voor het individuele klassement toegekend 
aan deelnemers volgens het schema van de KNWU RABO-NHC vastgelegd in de Jaarlijkse Besluiten 
2016. 
 

1
e
 plaats 100 punten  11

e
 plaats 26 punten 

2
e
 plaats 80 punten 12

e
 plaats 24 punten 

3
e
 plaats 70 punten 13

e
 plaats 22 punten 

4
e
 plaats 60 punten 14

e
 plaats 20 punten 

5
e
 plaats 50 punten 15

e
 plaats 16 punten 

6
e
 plaats 40 punten 16

e
 plaats 15 punten 

7
e
 plaats 36 punten 17

e
 plaats 14 punten 

8
e
 plaats 32 punten 18

e
 plaats 13 punten 

9
e
 plaats 30 punten 19

e
 plaats 12 punten 

10
e
 plaats 28 punten 20

e
 plaats 11 punten 

 
Van de 7 NHC-wedstrijden tellen de beste 6 resultaten mee voor het eindklassement. Zo ontstaat er 
een ‘ranking’ per categorie. De handbiker met het meest aantal punten na 7 wedstrijden, waarbij de 
beste  resultaten worden opgeteld, is winnaar van het klassement.  
 
Wanneer er meerdere deelnemers(sters) in het klassement met een gelijk aantal punten eindigen, 
wordt het klassement bepaald door de te kijken wie de meeste eerste plaatsen heeft behaald. Is er 
dan nog geen verschil dan wordt er gekeken naar de uitslag in de laatste competitie wedstrijd. 
De geldprijzen worden door de KNWU uitbetaald aan de winnaars. 
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11. Overig 

 Parcours: drempels en extreem scherpe bochten zijn moeilijk te nemen hindernissen. Deze 
situaties dienen zoveel mogelijk vermeden te worden; 

 In de nabijheid van de start- en finishlocatie dient een aangepast toilet aanwezig te zijn en bij 
voorkeur douches met een douchestoel. Een eventueel podium dient toegankelijk te zijn voor 
de deelnemers met een rolstoel/handbike;  

 De KNWU verstrekt aan de organisatie de stickers en bumperbordjes voor renners. Deze 
dienen na afloop weer ingenomen te worden. 
(De bordjes en stickers worden verstuurd door de firma CTSPromo). 

 Na afloop van de laatste wedstrijd van de NHC zal er een huldiging voor het eindklassement 
plaatsvinden. De organisatie van deze huldiging ligt in handen van de organisatie in 
samenwerking met de KNWU. Voor dit klassement zijn medailles voor de eerste drie in het 
klassement per klasse beschikbaar. De medailles worden verstrekt en bekostigd door de 
KNWU. 

 De contactpersoon binnen de KNWU aangaande het Aangepast Wielrennen is Roos te Pas 
Contact opnemen kan telefonisch (033-751 33 22) of per e-mail: 
aangepastwielrennen@knwu.nl.   

mailto:aangepastwielrennen@knwu.nl

