
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VBRSF 
 

Vlaams-Brabantse Rollerskating Federatie 
 

 

zondag 27 november 2022 – sporthal Hal 1– 

Houtemveld Tienen 

 
 

zondag  8 januari 2023 - sporthal Sportoase – 

Philipsite-  Leuven 
 
 

V l a a m s - Brabants jeugdcriterium 
Skeeleren 

 
 
 

 

CATEGORIEEN 
 

a) Benjamins °2016 - °2017   
b) Miniemen °2014 - °2015  

c) Pupillen °2012 - °2013  
d) Scholieren °2010 - °2011  
e) Cadetten °2008 - °2009 

 
De maximale wieldiameter voor de benjamins is 80mm. Voor de  

andere categorieën geldt er wat er in het Belgisch koersreglement  

staat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor alle leden van Vlaams-Brabantse & Brusselse clubs ongeacht hun woonplaats. 



 

 

1) HINDERNISPARCOURS  
• Het hindernisparcours wordt individueel afgelegd tegen de tijd.  
• Er komt 2 seconden straftijd bij per gemaakte fout (verplaatsen van kegel, 

omverrijden van staanders, het niet nemen van een hindernis, enz. …). 

 

2) REVERSE RACE  
• Wedstrijd in lijn, maar in omgekeerde richting. Er wordt dus met de wijzers van 

de klok mee gereden.  
• Start- en aankomstlijn liggen in het midden van het rechte stuk. 

 

3) KEIRIN 
• Startvolgorde door lottrekking! 

• Er wordt achter mekaar gestart met 1 voorrijder. Er is één inrijronde. 

• Na één inrijronde start aan de finishlijn de koers (fluitsignaal koersrechter) 

• De 1ste ronde bepaalt de voorrijder het tempo, de renners rijden nog steeds in 

dezelfde volgorde, er mag nog niet voorbijgestoken worden. 

• Nadien volgen er nog 4 ronden achter de voorrijder aan een gedrukt tempo, waarbij 

de renners elkaar onderling mogen voorbijsteken, maar nog achter de voorrijder 

blijven rijden. 

• De laatste 4 ronden zijn zonder voorrijder 

 

4) 2 RONDEN VLIEGEND  
Elke renner rijdt 2 ronden alleen tegen de tijd, maar met 1 ronde aanloop. De tijd 

wordt gestart wanneer de renner na de inrijronde over de finishlijn rijdt. 

 

5) GROEPSINDELING & STARTVOLGORDE  
 

• Benjamins-Miniemen-Pupillen 

 

In elk van deze categorieën rijden de meisjes en jongens samen. 

  
Startvolgorde 1ste dag: 1ste koers door lottrekking, vanaf de 2de koers door 
de plaats van aankomst van de vorige koers van die dag. 
  
Startvolgorde 2e dag: 1ste koers volgens de uitslag van de laatste koers van de 
vorige wedstrijddag, vanaf de 2de koers door de plaats van aankomst van de vorige 
koers van die dag. 
 

• Scholier – Cadetten 
 
Startvolgorde 1ste dag: 1ste koers door lottrekking   

 
Uitslag 1 ste koers: De tijden van alle scholieren & cadetten (M+J) worden samen 
opgelijst. 
 
Aan de hand van de uitslag van de 1ste  koers worden alle scholieren en cadetten 
(M+J) verdeeld in groepen van 6 à 10 personen.  
 



 

 

De startvolgorde is vanaf de  2de koers door de plaats van aankomst van de vorige 
koers van die dag. 
 
Na de 2de koers stijgen 1 of 2 personen  binnen een groep voor de volgende koers 
naar een hogere groep en dalen  er 1 of 2 personen  binnen een groep voor de 
volgende koers naar een lagere groep. 
 
Dit wordt telkens opnieuw toegepast bij de volgende koersen. 

 
De exacte aantallen per groep en het aantal stijgers en dalers per koers wordt ter 
plaatse bepaald door het totaal aantal deelnemers bij de scholieren en cadetten. 
 
 
Startvolgorde 2e dag: 1ste koers volgens de uitslag van de laatste koers van de 
vorige wedstrijddag (inclusief stijgers en dalers). Vanaf de 2de koers door de 
plaats van aankomst van de vorige koers van die dag. 
 
Ook hier wordt het systeem van stijgers en dalers toegepast. 

 
 

5) EINDKLASSEMENT  
• Voor het eindklassement tellen alle koersen mee. 

• Er is telkens een apart klassement voor meisjes en jongens per categorie (met 

uitzondering van de benjamins waar een 1 klassement is voor de meisjes en jongens 

samen). De normale puntentelling per categorie en geslacht wordt toegepast. Het 

eerste scholieren meisje bv. krijgt sowieso 1 punt krijgt, ongeacht haar positie in 

haar groep.  
• Bij gelijke punten in het eindklassement is eerst het aantal overwinningen en 

vervolgens de uitslag in de laatste koers doorslaggevend 

• Bij deelname aan 1 wedstrijddag  is er voor de deelnemers ook een beloning 

 
 

6) BELONING eindklassement 
 
      

 Benjamins Miniemen Pupillen Scholieren Cadetten 
 °2016-°2017 °2014-°2015 °2012-°2013 °2010-°2011 °2008-°2009 

1ste Natura + trofee Natura + trofee € 20 + trofee € 25 + trofee € 30 + trofee 

2de Natura + trofee Natura + trofee € 15 + trofee € 21 + trofee € 27 + trofee 

3de Natura + trofee Natura + trofee € 12 + trofee € 18 + trofee € 24 + trofee 

4de natura natura € 10 € 15 € 20 

Vanaf de 5de natura natura € 10 € 15 € 20 

Deelname 1 

wedstrijddag natura natura € 5 € 8 € 10 
 

 

 

   7) Uitzonderingen  

Alle onvoorziene omstandigheden zullen ter plaatse behandeld worden door 

de algemene koersleider en de verantwoordelijke van de club.



 

 

PROGRAMMA 
Zondag 27 november 2022 

 

Opwarming: vanaf 12.00 uur 

Aanvang: 13.00 uur 
  

  

 

                               

 

                                         Circuit:  
  
 

 

 

PROGRAMMA 
Zondag 8 januari 2023 

 

Opwarming: vanaf 13.30 uur  
Aanvang: 14.00 uur 
 

  

1e koers 
 

2e koers 
 

3e koers 

Benjamins  4 Ronden  hindernisparcours  2 Ro Reverse race 

Miniemen  6 Ronden  hindernisparcours  2 Ro Reverse race 

Pupillen  8 Ronden  hindernisparcours  3 Ro Reverse race 

 Groep 1 (schol_cadet)  8 Ronden  4 Ronden  

13 Ro puntenkoers 

Keirin  1R+4R+4R 

 Groep 2 (schol_cadet)  8 Ronden  4 Ronden  

13 Ro puntenkoers 
Keirin  1R+4R+4R  

Groep 3 (schol_cadet)  8 Ronden  4 Ronden  

13 Ro puntenkoers 
Keirin  1R+4R+4R 

 
 
 

Extra buiten klassement:Aflossingen (9 Ro miniemen & pupillen, 15 Ro scholier & cadet) 

Ter plaatse zal beslist worden welke categoriën eventueel samenrijden voor de 

aflossingen 
 
                        
 

 1e koers 2e  koers 3e  koers 

Benjamins 4 Ronden 2 ronden 3 Ro circuit 

Miniemen 6 Ronden 3 ronden 3 Ro circuit 

Pupillen 8 Ronden 5 Ronden 4 Ro circuit 

Scholieren 2 ronden vliegend   

Cadetten 2 ronden vliegend   

Groep 1 (schol_cadet)  6 ronden Keirin  1R+4R+4R 

Groep 2 (schol_cadet)  6 ronden Keirin  1R+4R+4R 

Groep 3 (schol_cadet)  6 ronden Keirin  1R+4R+4R 



 

 

 
Hindernisparcours: 
 

 

 

 
 

 

 

  


