Het hoe en waarom van het aanvragen van een wedstrijdlicentie
Waarom een licentie?
Om officiële wedstrijden te kunnen rijden (of het nu wielrennen, mountainbiken, veldrijden of
kunstfietsen is), moet je beschikken over een licentie van de KNWU. Met deze licentie kun je jezelf
inschrijven voor wedstrijden van niet alleen de KNWU, maar ook de wilde bonden, wedstrijden in het
buitenland en voor trainingskoersjes. Er zijn kort door de bocht genomen 3 typen licenties:
- Sportklasse-licentie: de instap-klasse
- Amateur-licentie: de middenmoot-klasse
- Elite-licentie*: de hoogste klasse van de amateurwielersport
* (Ben je nog geen 23? Dan val je nog in de leeftijdscatgeorie Beloften, wat hetzelfde niveau is als
Elite, je kunt er als <23 jarige echter ook gewoon voor kiezen amateur- of sportklasserenner te
worden).
De meeste renners die voor Mercurius rijden kiezen voor de amateurklasse, omdat dit een
toegankelijke klasse is die qua niveau niet veel scheelt t.o.v. de sportklasse. Daarentegen zijn er wel
meer wedstrijden in de amateurklasse te kiezen én zijn de wedstrijden net iets langer.
Hoe vraag je de licentie aan?
Een licentie aanvragen is niet heel moeilijk. Je vraagt via
de website van de KNWU (http://www.knwu.nl/) een
account aan, waarna je kunt inloggen in jouw
persoonlijke portal. Van hieruit kun je makkelijk een
licentie aanvragen en krijg je een overzicht van de te
rijden wedstrijden te zien. Via deze site kun je niet alleen
je aanvraag doen, maar ook de status van je aanvraag
controleren én contact opnemen met een
Sportmedische Arts (SMA). Een medische keuring is
namelijk noodzakelijk voor het aanvragen van een
licentie bij de KNWU! In de omgeving Nijmegen kun je dit
bijvoorbeeld laten doen bij HAN Seneca, gelegen op de
HAN-Campus.
Wat zijn de kosten?
De licentie-aanvraag zelf kost een kleine €70,- (Amateur-licentie). Voor een sportmedische keuring
betaal je doorgaans €120,- maar dit wordt soms (deels) vergoedt door je zorgverzekeraar. Informeer
daar dus over bij je verzekeraar, het kan je geld besparen! Als laatste moet je nog een
tijdsregistratiechip huren (of kopen) voor €35,- per jaar. Kopen is iets duurder met €70,maar loont zich als je meerdere jaren blijft rijden.
Iedere wedstrijd kost je bovendien doorgaans zo'n €7,- inschrijfgeld. Heb je een
sportkaart van het RSC? Dan kun je via de NSSR deelnamesubsidie aanvragen voor al je
gereden wedstrijden (tot twee maanden terug). Vul hiervoor het digitale
aanvraagformulier in:
http://www.nssr.nl/subsidies/aanvraag-deelnamesubsidie/
Zoals je ziet, zijn de instapkosten voor het aanvragen van je licentie vrij hoog, zeker voor
ons studenten. De kosten voor een licentie zijn echter voor het hele jaar, die van een chip voor
meerdere jaren en die van de medische keuring zelfs voor je hele carrière (mits je elk jaar achter
elkaar een licentie aanvraagt, doe je het een jaar niet, moet je daarna opnieuw gekeurd worden).
Aan het begin is het dus even een investering, zeker als je ook materiaal en kleding meerekent.
Bedenk echter wel dat dit een investering is waar je nog vele jaren plezier van gaat beleven!

Doe ik er wel verstandig aan een licentie te nemen?
Helaas geldt voor de wielersport dat het beginnen met het rijden van
wedstrijden relatief hoge drempels kent. Zo neemt het aanvragen van een
licentie en alles wat erbij hoort hoge kosten met zich mee. Bovendien is
het instapniveau waarop je terecht komt vrij hoog. De kans dat je je
hierdoor laat afschrikken is aanwezig, zeker wanneer je misschien de
eerste koersjes niet uit weet te rijden en al snel gelost wordt. Zo is echter
iedereen begonnen. Wil je verder met het rijden van wedstrijden, zul je
even door deze zure appel moeten heen bijten. Het kan misschien een
paar maanden duren voor je je plekje in het peloton gevonden hebt en
lekker mee kan draaien. Sommigen pikken het echter sneller op en rijden
direct met de voorsten mee. Dit is echter maar voor heel weinig beginners
weggelegd. Je doet er dus verstandig aan je eigen verwachtingspatroon
niet te hoog te stellen om onnodige teleurstellingen te voorkomen.
Is er een gouden formule om de top te bereiken?
Dat lijkt te mooi om waar te zijn. En dus is dat het ook. Iedere persoon is
anders, zowel qua fysieke als mentale eigenschappen. Het is dus onmogelijk
iedereen volgens hetzelfde stramien te begeleiden om het beste uit zichzelf
te halen. Wel zijn de ervaren wedstrijdrenners bij Mercurius door de jaren
heen door schade en schande wijs geworden, zij willen deze info graag met
jou delen, zodat niet iedere beginner opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
Neem eens een kijkje op de pagina 'Fietsen' op onze website, direct onder de link naar dit document.
Daar zie je een overzicht van alle wedstrijdrenners die Mercurius rijk is (daar kom jij binnenkort dus
ook bij te staan!). Je hebt er ongetwijfeld al een aantal gezien op de trainingen. Spreek ze eens aan
en vraag naar hun ervaringen met het wedstrijdwielrennen, of naar jouw probleem in het bijzonder.
Je zult zien dat er een stroom van tips en wijsheden volgt. Uiteraard is niet iedereen het met elkaar
eens en heeft, zoals gezegd, iedereen een andere manier om de top te bereiken, maar hieronder
geven we alvast een aantal tips voor de beginnende wedstrijdrenner waar de meeste coureurs het
over eens zullen zijn.
Tips
- Zorg dat je materiaal in orde is. Je hoeft niet de duurste fiets van
het peloton te hebben, als je er maar verstandig mee omgaat. Dus
verschijn aan de start van elke koers met een gepoetste fiets,
zonder aanlopende onderdelen en piepende remmen en kettingen.
Verwijder bovendien alle losse onderdelen van je fiets. Sta je aan de
start met een zadeltasje, pompje, lampjes, bel en spatbord, maak je
geen beste indruk op je collega's, bovendien is het volgens het
KNWU reglement verboden.
- Rij trainingskoersjes. Op tientallen locaties in Nederland worden
iedere week trainingskoersen verreden. Dit zijn geen officiele
wedstrijden, maar meer trainingen waarin een wedstrijd gesimuleerd wordt. Doorgaans vinden deze
plaats op afgebakende clubparcoursen of verlaten industrieterreinen. Deze koersjes zijn vaak van
lager niveau dan de KWNU wedstrijden in het weekend, waardoor je vaak beter mee kunt rijden.
Door dit regelmatig te doen, doe je ervaring op in een peloton en het rijden met hoge snelheden in
een groep: cruciale ervaringen voor de beginnende wedstrijdrenner. In de omgeving van Nijmegen
zijn er in januari/februari op zondagochtend trainingswedstrijden in Oss ter voorbereiding op het
koersseizoen dat in maart begint. Vanaf april wordt er iedere dinsdagavond een trainingskoers
gereden op Papendal, ten Noorden van Arnhem. Beide trainingskoersjes worden traditioneel bezocht
door Mercurianen.

- Hou vol! Niet alleen tijdens de wedstrijden, juist ook ertussen. Keer op keer zien we dat beginnende
wedstrijdwielrenners niet direct hun eerste koers tot een goed einde weten te brengen, de kans is
groot dat jou hetzelfde lot ten deel valt. De neiging om er direct mee te stoppen komt bij veel
beginners voor. Dit is echter het slechtste dat je kunt doen. Zet even een paar weken door en blijf
elke koers rijden tot de jury zegt dat je moet stoppen en niet eerder! Koers op koers wordt je net
weer dat beetje sterker en zul je vooruitgang gaan zien in je eigen prestaties, hoe weinig deze
misschien nog voorstellen.
- Trek samen op met andere wedstrijdrenners! Samen trainen en naar wedstrijden gaan maakt het
rijden van wedstrijden zoveel leuker dan hetzelfde programma af te werken in je eentje. Door samen
op te trekken, leer je veel van elkaar en is het bovendien een stuk gezelliger dan wanneer je alles
allen moet uitzoeken. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor de prestaties werkt samen
optrekken vaak zeer goed. Zie je jouw ploeggenoot opschuiven in het peloton, pak zijn wiel, samen
zijn jullie sterker dan alleen. Heb je een teleurstellende wedstrijd gereden? Elke renner heeft na
afloop van de koers zijn eigen verhaal. Het is niet alleen heel leuk om naar elkaars sterke verhalen te
luisteren, het is ook nog eens nuttig. Door het delen van elkaars ervaringen leer je twee keer zo snel
bij. Bovendien kun je meepraten over het mooie resultaat van je ploeggenoot in plaats van in je
eentje te zitten sippen over je eigen teleurstellende resultaat. Andersom is het natuurlijk prachtig als
je zelf wel goed rijdt en dit kan delen met je vrienden!

- Laat je informeren! Er zijn genoeg ervaringsdeskundigen binnen Mercurius aanwezig om je de weg
te wijzen oor het woud van onduidelijkheden die ongetwijfeld voordoen wanneer je als rookie begint
met de wedstrijdwielrennerij. Maak hiervan gebruik, wees niet bang, ze vinden juist prachtig om je te
helpen!
Handige links
Beginnersplatform KNWU
http://www.knwu.nl/starten-met-fietsen
YouTube kanaal GCN: Handige en leuke filmpjes met tips
https://www.youtube.com/user/globalcyclingnetwork
Cyclingdatabase: Alle (inter)nationale uitslagen op een rij
https://cyclingdatabase.com/index
NWB: 'Wilde Bond', organiseert buiten KNWU om haar eigen wedstrijden
http://wielrenbond.nl/wielrenbond/Programma%202014

