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Om startgerechtigd te zijn bij één van de landelijke divisies marathon in het volgend seizoen zijn regels en 

processtappen opgesteld, die gevolgd dienen te worden. Deze werkwijze is gebaseerd op de artikelen 421 

en 422 van het wedstrijdreglement marathon. De regels hebben betrekking op hoe deelnemers:  

- promoveren vanuit een onderliggende divisie of andere discipline (zij-instroom) 

- dispensatie verkrijgen in eenzelfde divisie 

- degraderen vanuit een bovenliggende divisie 

- een startnummer verkrijgen en zich moeten inschrijven 

 

 

 

Definities 
 

Wat wordt verstaan onder: 

Promotie:  toelating in een divisie vanuit een onderliggende divisie 

Dispensatie:  handhaving in eenzelfde divisie/toelating zij-instromers 

Degradatie:  verwijdering uit een divisie en toetreding tot een onderliggende divisie 

Startnummer:  toegekend beennummer dat recht geeft om te mogen starten 

Inschrijving:  aangaan Collectieve Samenwerkings Overeenkomst Marathon (CSOM) 

 

 

 

Algemeen 

 

- In de volgende divisies is de toekenning van een startnummer en de inschrijving van de deelnemer van 

belang: Topdivisie dames (TD), Beloftendivisie heren (BH) en Beloftendivisie dames (BD). Bij de 

Topdivisie heren (TH) geven de ploegen aan welke deelnemers zij in hun team opnemen en inschrijven 

voor de Topdivisie heren. 

 

- Deelnemers, zijnde de nummers 1 t/m 50 in de ranking van de TD, BH en BD plaatsen zich 

automatisch voor het volgende seizoen. Deelnemers buiten de top 50 ranking van TD, BH en BD 

degraderen automatisch. 

 

- De gewenste pelotonsgrootte is tussen de 70 en 85 deelnemers, wat betekend dat er tussen de 20 en 

35 plekken beschikbaar zijn per divisie.  

 

- Deelnemers moeten de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt voor 1 juli voorafgaande het desbetreffende 

marathonseizoen. Mocht dit niet het geval zijn dan kan er dispensatie aangevraagd worden bij de 

Disciplinemanager/Competitieleider Marathon (DM/CL). 

 

- Deelnemers BH, die informatie willen over of gebruik willen maken van de regeling Talententeam 

Topdivisie Heren kunnen contact opnemen met DM/CL.   

 

- Deelnemers TH, die informatie willen over of gebruik willen maken van de vangnetregeling Topdivisie 

Heren kunnen contact opnemen met DM/CL. 
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Procedure (in het kort) 
 

- Binnen 2 weken na de laatste (inter)nationale marathonwedstrijd van het desbetreffende seizoen 

dienen deelnemers een verzoek voor promotie, dispensatie of degradatie in bij hun Gewestelijke 

Technische Commissie Marathon (GTC Marathon) én bij DM/CL. 

 

- Binnen 4 weken na de laatste (inter)nationale marathonwedstrijd van het desbetreffende seizoen 

dienen GTC’s Marathon voordrachten voor promotie, dispensatie of degradatie in bij DM/CL. 

 

- Binnen 6 weken na de laatste (inter)nationale marathonwedstrijd van het desbetreffende seizoen 

neemt DM/CL een besluit over de voordrachten en verkregen adviezen. De voorlopige startlijst voor het 

nieuwe seizoen wordt dan bekend gemaakt. 

 

- Na 1 juli van het nieuwe seizoen kan nog een herziening van de voorlopige startlijst door DM/CL 

plaatsvinden bij de TD, BD en BH, evenals bij de eerste versie van de startlijst TH. 

 

- De definitieve startlijst wordt uiterlijk op 1 september van het nieuwe seizoen door DM/CL bekend 

gemaakt. 

 

- Naast de toekenning van een startnummer moet er voor 1 juli van het nieuwe seizoen ook de 

inschrijving van de ploegen (TD, TH, BD en BH) of van de individuele rijders (enkel mogelijk bij BD en 

BH) plaatsvinden door middel van de toegezonden Collectieve Samenwerkings Overeenkomst 

Marathon (CSOM). 

 

 

 

Nadere toelichting procedure 
 

Stap1: Actie deelnemers 

- Deelnemers  dienen uiterlijk binnen 2 weken na de laatste (inter)nationale marathon van het 

desbetreffende seizoen per email een gemotiveerd verzoek in te dienen bij zowel hun GTC Marathon 

als bij DM/CL voor: 

o Dispensatie: wanneer een deelnemer buiten de top 50 in de ranking is geëindigd.  

o Degradatie: wanneer een deelnemer vanuit de topdivisie in de beloftendivisie van start wil gaan.  

o Promotie: wanneer een deelnemer vanuit de regionale competities wil deelnemen bij de 

beloftendivisies of vanuit andere disciplines als zij-instromer wil deelnemen bij de topdivisie 

dames. 

o Stoppen: deelnemers die stoppen met deelname aan één van de divisies of die promoveren vanuit 

de BH naar de TH, moeten dit tijdig kenbaar maken bij DM/CL.  

 

Stap 2: Voordracht GTC’s Marathon 

- Vanuit de aangemelde deelnemers in het gewest doen de GTC’s een voordracht voor de toe te wijzen 

plekken. Deze voordracht moet uiterlijk 4 weken na laatste (inter)nationale marathonwedstrijd van het 

desbetreffende seizoen bij de DM/CL zijn ingediend. Dit betreft promotie, dispensatie en degradatie.   
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- Het aantal voor te dragen plekken per GTC is: 

Gewest BD BH TD 

Friesland 2 4 4 

Groningen/Drenthe 2 4 4 

Overijssel/Gelderland 2 4 4 

Noord-Holland/Utrecht 10 14 14 

Zuid-Holland 2 2 2 

Noord-Brabant/Limburg/Zeeland 2 2 2 

Totaal 20 30 30 

 

Stap 3: Besluitvorming DM/CL 

- Het toekennen van startnummers bij zowel promotie als bij dispensatie en het opstellen van een 

voorlopige deelnemerslijst vindt uiterlijk 6 weken na de laatste (inter)nationale marathonwedstrijd van 

het betreffende seizoen plaats door de DM/CL.  

- Hierbij wordt er rekening gehouden met de voordrachten vanuit de GTC’s en de verkregen adviezen van 

het dames- en beloftenplatform en van het Sectiebestuur Marathon. 

- DM/CL neemt op basis van vorenstaande een besluit in welke mate het aantal startnummers ingevuld 

wordt in totaliteit als ook de beschikbare plekken per GTC.  

- DM/CL kan naast de aantallen, zoals vermeld in tabel bij voordracht GTC’s, meer startnummers 

toekennen, waarbij in willekeurige volgorde rekening wordt gehouden met: 

o ranking afgelopen seizoen en voorgaande seizoenen, incl. toegekende dispensaties voorgaande 

seizoenen en berichtgeving daarbij.  

o eerstejaars deelnemers. Deze krijgen in beginsel een tweede kans, als er een bepaald niveau 

zichtbaar was in de resultaten.  

o uitslagen afgelopen seizoen(en).  

o aantal keren gestart en aantal keren uitgereden.  

o stijgende lijn van de resultaten.  

o blessures, ziekte en persoonlijke omstandigheden.  

o de “toegevoegde waarde” in het peloton (b.v. veel kopwerk door tempo maken en “in dienst van” 

eigen ploeg rijden).  

o limiettijden. 

- De DM/CL kan aan zij-instromers (rijders vanuit andere disciplines) dispensatie verlenen voor 

deelname aan (inter)nationale marathonwedstrijden. De wijze waarop dit plaatsvindt staat beschreven 

in artikel 422 van het wedstrijdreglement marathon. 
- Wanneer na toekenning startnummers en bekendmaking voorlopige deelnemerslijst wijzigingen 

plaatsvinden, waardoor ruimte ontstaat in de beschikbare plaatsen, wordt er eind juli van het nieuwe 

seizoen alsnog door DM/CL bekeken of de beschikbare plaatsen op basis van bekende aanvullende 

bewijsvoering moeten worden toegewezen.  

- Indien een individuele deelnemer of ploegleider zich niet kan vinden in een besluit van de DM/CL over 

al dan niet toekenning van een startnummer kan hij dit binnen 2 weken na datum van bekendmaking 

met een per redenen omkleed email aangeven bij zowel zijn GTC Marathon als bij de DM/CL. Als dit 

voor de individuele deelnemer of ploegleider niet leidt tot een heroverweging van het besluit dan wel 

naar zijn oordeel onvoldoende uitleg hierover wordt gegeven kan de deelnemer of ploegleider deze 

kwestie voorleggen aan de geschillencommissie van de KNSB.  
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Stap 4: Inschrijving deelnemers/ploegen 

Naast toekenning van een startnummer moet een individuele deelnemer of ploeg ingeschreven worden. 

Deze twee processen tezamen maakt dat een individuele deelnemer of ploeg startgerechtigd is om deel te 

kunnen nemen aan (inter)nationale marathonwedstrijden in het nieuwe seizoen. 

Hiervoor moet de volgende procedure worden gevolgd. 

- De individuele deelnemer of ploegleider krijgt medio mei voor aanvang van het nieuwe seizoen van de 

DM/CL een Collectieve Samenwerkings Overeenkomst Marathon (CSOM) toegezonden. 

- Deze overeenkomst moet voor 1 juli van het nieuwe seizoen volledig ingevuld en ondertekend worden 

ingeleverd bij de DM/CL. Een latere indiening zal een hoger licentiebedrag tot gevolg hebben. 

- Wijziging(en) in de CSOM kan (kunnen) nog plaatsvinden, als na 1 juli van het nieuwe seizoen nog een 

herziening van de voorlopige startlijst plaatsvindt bij TD, BD en BH, evenals bij de eerste versie van een 

startlijst TH. 
 

 

 

Bij onduidelijkheden of vragen kan contact opgenomen worden met: 

- Het desbetreffende GTC Marathon waar je onder valt  

- DM/CL Marathon Willem Hut w.hut@knsb.nl  
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