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Aanpassing NRF Nederlands kampioenschap voor klassiekers 2019 
 
In 2019 zal het kampioenschap in drie klassen worden verreden. 
Naast de Sportklasse en Toerklasse wordt er een Expertklasse toegevoegd. 
 
 
Toelichting van de Sectie klassiek 
De organisatoren van de NRF klassieke ritten zijn op 6 juni 2018 bij elkaar gekomen in 
Houten. Een van de belangrijkste onderwerpen was de klasse-indeling. 
Op verzoek van één van de organisatoren is daar intensief over gesproken. 
 
In de Sportklasse rijden veel ‘toprijders’ die de kansen op een goede klassering, maar ook  
een goede onderlinge strijd, voor de ‘echte’ Sportklassers in de weg zitten. 
In de Toerklasse blijven ook equipes hangen die eigenlijk de strijd in de Sportklasse niet 
willen aangaan vanwege deze ‘toprijders’. 
 
Bij alle klassieke ritten die niet door de NRF georganiseerd worden, is een klasse-indeling van 
Expert-, Sport- en Toerklasse al gebruikelijk. Iemand die bij deze ritten in de Expertklasse 
rijdt, zal bij de een rit van de NRF in de Sportklasse inschrijven. Hierdoor ontstaat in onze 
Sportklasse, en mogelijk ook in de Toerklasse, een strijd op ongelijk niveau en haken 
equipes af. 
Door de invoering van een Expertklasse hopen wij dat er in alle klassen een strijd ontstaat op 
gelijkwaardig niveau om het kampioenschap. 
Dit sluit goed aan bij de landelijke klasse-indeling bij de andere ritten. 
Geen onduidelijkheid meer in welke klasse er moet worden ingeschreven. 
 
De verenigingen kunnen, zoals nu al gebruikelijk is bij NRF RB en KL kampioenschappen, hun 
leden adviseren in welke klasse zij moeten deelnemen (dus geen verplichte promoties).  
De top van de huidige Sportklasse komt zeker al in aanmerking om over te gaan naar de 
Expertklasse. Zoiets kan ook voor de top van de Toerklasse van toepassing zijn.  
Uiteraard kan een organisatie ook deelnemers verzoeken om in een hogere klasse in te 
schrijven.  
 
BRKLAS, NKKLAS en URKLAS 
Het BRKLAS en het NKKLAS worden op deze nieuwe klasse-indeling aangepast. 
In het URKLAS komt de klasse-indeling niet voor en hoeft dus niet aangepast te worden. 
 
 


