
 

         

 

Technische Gids 

 

 

BRC Kennemerland, H.S.V. de Kampioen en A.S.C. Olympia 

Interclub-Omnium * Jeugd en Nieuwelingen 

 

vrijdag 13 , zaterdag 14 en zondag 15 juli 2018 
 



 

Programma vrijdag(avond)   

1e Jeugd-Punten-Klimkoers (IC) 
 

vanaf 18.00 uur 

 Inschrijven ter plekke met KNWU-pas ( € 2,00) , afhalen startnummers 

 Transponder verplicht ! evt. te huur voor € 2,00 ; KNWU-pas = borg 

 Baan open om warm te rijden vanaf 1745u 

 NB. bij deze wedstrijd is de rijrichting omgekeerd ; met de klok mee dus ! 
       omdat de klim dan nog uitdagender is en er een duidelijke ‘top’ is 

 Bij deze Punten-Klimkoers ontvangt de renner bij iedere passage op de top punten 
En wanneer er gefinisht wordt dubbele punten 
Het klassement wordt opgemaakt a.d.h.v. de behaalde punten 
 

 
18.20 uur 

Inschrijving groepen A en B sluit 
 
18.30 uur 

Start groep A (cat.1+2) afstand 5 ronden : ca. 7 km 
 
18.55 uur 

Start groep B (cat.3+4) afstand 10 ronden : ca. 14 km 
 
19.15 uur 

Sluiting inschrijving groepen C en D 
 
19.30 uur 

Start groep C (cat.5+6) afstand 15 ronden : ca. 21,0 km 
 
20.15 uur 

Start groep D (cat.7+NwL) afstand 20 ronden : ca. 28 km 
 
 
 
Huldigingen zijn z.s.m. na de finish van de laatste deelnemer in de betreffende groep; 
5 ereprijzen (medailles) per startgroep. 

 

  



Programma zaterdag   

3e Jeugd-TijdritKAMPIOENschap Wheelerplanet (IC) 
 

vanaf 09.00 uur 

 Inschrijven ter plekke met KNWU-pas ( € 2,00) , afhalen startnummers 
   Transponder verplicht ! evt. (enkele) te huur voor € 2,00 | KNWU-pas = borg 

 Binnenbaan open om warm te rijden of uit te rijden (tot 12.00 uur) 

 Buitenbaan open voor parcoursverkenning (tot 9.50 uur) 
 
 
09.45 uur 

Inschrijving groepen A en B sluit 
 
vanaf 10.00 uur 

Start groep B (cat.3+4) tijdritafstand 4 ronden : 6,8 km 
 
vanaf 10.30 uur 

Start groep A (cat.1+2) tijdritafstand 2 ronden : 3,4 km 
 
 
10.45 uur 

Sluiting inschrijving groepen C en D 
 
vanaf 11.00 uur 

Start groep D (cat.7+NWL) tijdritafstand 8 ronden : 13,6 km 
 
vanaf 11.30 uur 

Start groep C (cat.5+6) tijdritafstand 5 ronden : 8,5 km 
 
 
 
Huldigingen zijn z.s.m. na de finish van de laatste deelnemer in de betreffende groep/cat. 
3 ereprijzen (medailles) per KNWU-cat.  [i.p.v. 5 prijzen per IC-startgroep] 
Het Omnium-klassement wordt echter opgemaakt op klassering o.b.v. interclubindeling. 
 
 
 

 

 



 

Programma zondag    

Interclub-criterium * A.S.C. Olympia - Amsterdam Sloten 

 
 
vanaf 09.00 uur 
- Inschrijven met KNWU-pas (€ 2,00) , afhalen startnummers 
   Transponder niet verplicht. 
- Inrijden op het parcours van 09.00 uur tot 09.50 uur en 
  van circa 10.50 uur tot 11.00 uur 
 
10.00 uur 

Start groep A (cat.1+2). Wedstrijd over 3 ronden: 7,5 km 
 
10.25 uur  

Start groep B (cat.3+4). Wedstrijd over 5 ronden: 12,5 km 
 
11.00 uur 

Start groep C (cat.5+6). Wedstrijd over 9 ronden: 22,5 km 
 
11.40 uur 

Start groep D (cat.7+Nieuwelingen). Wedstrijd over 14 ronden: 30,0 km 
 
 
De jury beslist bij aanvang over de daadwerkelijk te rijden afstand. 
Huldigingen vinden plaats z.s.m. na de start van de volgende groep; 
5 ereprijzen (medailles) per startgroep. 
 
 
 
  



Verzettencontrole 

 
 
 
Steekproefsgewijs kan vóór of na de wedstrijden een verzettencontrole plaatsvinden. 
 
Voor groep D geldt het volgende : 
 
Cat. 7 en NWL dienen (zoals in alle IC-wedstrijden) met hun eigen max. verzet te rijden. 
 
Cat.7 maximaal verzet :    6,55 mtr 
 
NWL  maximaal verzet :    7,01 mtr 
 
In geval van overschrijding van het maximaal toegestane verzet volgt is er alleen 
deelname buiten mededinging mogelijk. 
  



Parcours Tijdrit 

 

Deelnemers rijden de buitenronde (1.700 meter) op Wheelerplanet, tegen de klok in. 
 

 



Startprocedure Tijdrit 
 

- Individuele starttijd/positie van de deelnemer wordt tijdens het opstellen bepaald door de koersdirecteur 

- Tot 9.50 uur kan warmgereden worden op het tijdrit-circuit (buitenbaan) 

- Tot 12.00 uur kan warmgereden worden op de inrij-baan (binnenbaan) 

- Toegang tot de buiten- en binnenbaan uitsluitend via oversteekplaats bij kantine 

- Begeleiders zijn niet toegestaan op het binnenterein, uitgezonderd die van groep A 

- Het startvak is aan de binnenzijde van de wielerbaan en uitsluitend toegankelijk voor renners 

- Hier vindt ook de fietskeuring en mogelijk verzetcontrole plaats 

- De starts vinden plaats met een interval van circa dertig seconden 

- De start is gelijkvloers, ingeklikt vanuit stand, vastgehouden door helper vanuit de organisatie 

- Verlaat na de finish de baan aan de rechterzijde na de eerste flauwe bocht door het schuifhek 

- Volg aanwijzingen van verkeersregelaars a.u.b. op 

- Negeren hiervan door renner of begeleider kan leiden tot uitsluiting van de wedstrijd 

 

 



Regels Tijdrit 

 
Bij deze interclub-tijdrit zijn de KNWU-tijdritregels 2018 v.w.b. materiaal van toepassing : 

 

Algemene regels voor alle renners : 

 

 Opzetsturen (met/zonder rem of schakelsysteem) en/of dichte wielen 

aangebracht op een conventionele fiets zijn NIET toegestaan, 

 

 Specifieke tijdritfiets is NIET toegestaan 

 

 (alle soorten) Specifieke goedgekeurde (tijdrit)helmen zijn WEL toegestaan 

 

 Een toegestaan wiel heeft minimaal 12 spaken met dwarsdoorsnede van max. 2,4mm 

 

 Groep A en B (cat. 1 t/m 4) mag niet met een bidon rijden. 

 

 Bij materiaalpech (buiten het zicht van de jury) geen herstart of tijdcorrectie 

 

 Bij valpartij/hinder buiten schuld deelnemer herstart of tijdcorrectie mogelijk 

 

 Jurybeslissing altijd bindend 

 

 Stayeren verboden: 

 deelnemer blijft minimaal 10 meter achter voorwiel van voorligger rijden 

 bij passeren vanaf diezelfde afstand minimaal 1,5 meter 'naast' voorligger rijden 

 ook stayeren bij deelnemer uit een andere groep is niet toegestaan 

 jury ziet streng toe, o.a. d.m.v. wielrennende surveillanten op de baan 

 bij schending van het stayerverbod kan een tijdcorrectie worden toegepast 

 

 Evt. protesten kunnen tot een halfuur na de wedstrijd worden ingediend bij de jury 

 

 

 

 

 



MyLaps 

 

 

Tijdwaarneming geschiedt met behulp van MyLaps-transponders.  

Voor deelnemers die niet over een eigen transponder beschikken zijn tegen een betaling 

van € 2,00 huurchips beschikbaar. Vergeet niet de KNWU-pas van de renner mee te nemen. 

 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste werking van hun transponder,  

evenals voor het rijden van (minimaal) het juiste aantal ronden.  

Over eventuele foutieve (of foutief geïnterpreteerde) informatie van de speaker kan niet 

gereclameerd worden. 

Begeleiders wordt geadviseerd deelnemers vanaf de zijlijn te assisteren bij het tellen van  

de ronden. Bij geconstateerde onregelmatigheden is de beslissing van de jury bindend. 

 

Er wordt een individuele netto tijd vastgesteld.  

D.w.z. de tijd gaat in op het moment dat de renner de startlijn voor de eerste maal 

passeert, circa 10 meter na het starten uit stand. 

De tijd stopt als de renner de finishlijn passeert na het aantal door hem/haar te rijden 

ronden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veelgestelde vragen 

 

 

 Moet ik vooraf inschrijven ? 

 

 nee, inschrijving is ter plekke op de wedstrijd zelf  (€ 2,-) 

 

 Mag ik als wedstrijd-licentiehouder ook meedoen ? 

 

 ja, deelname staat open aan álle jeugdrenners, dus zowel die 

met alleen basislidmaatschap, als die met licentie 

 

 Ik val niet onder district Noord-Holland, mag ik meedoen ? 

 

 ja, deelname staat open voor jeugdrenners uit heel NL 

 

 Ik heb geen eigen transponder, is date en probleem ? 

 

 nee, op vrijdag en zaterdag is een transponder verplicht; 

er zijn er enkele te huur (bij de inschrijftafel); 

ook is het mogelijk zelf er een te lenen van een andere renner 

in een andere startgroep, geef dit wel duidelijk door bij 

het inschrijven  

  



Omniumklassement en telling 

 

 

Voor elk van de drie onderdelen van het Omnium ontvangt in elke groep  

elke renner punten volgens onderstaande tabel. 

 

 
Klassering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punten 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 

Klassering 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 dnf dns 

Punten 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

De punten behaald in de drie onderdelen worden opgeteld om tot een winnaar van  

het Omnium te komen, waarbij de klassering in de tijdrit doorslaggevend is bij  

een gelijk puntenaantal. 

 

De uitslagen worden op alle dagen zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd  

gepubliceerd op https://www.facebook.com/De-Triple-421563798300384 

Ook zullen de tijden via de https://results.sporthive.com/ worden gepubliceerd. 

 

Deelname aan alle drie de onderdelen is niet verplicht.  

Bij deelname aan slechts één of twee onderdelen wordt een renner ook opgenomen in  

de omniumuitslag.  Iedere deelenemer dingt mee naar de dagprijzen. 

 

 

 

Prijzenschema 

 

Punten-Klimkoers    : vijf medailles per IC-groep 

Tijdrit zaterdag  : drie medailles per KNWU-categorie 

Criterium zondag  : vijf medailles per IC-groep 

Omniumklassement : vijf bekers per IC-groep 

  

https://www.facebook.com/De-Triple-421563798300384


de TRIPLE Eregallerij 
 
 
De voorloper van de Triple : het “Jeugdomnium” werd verreden in de volgende jaren : 
 
 
Startgroep A, cat 1+2 
 

jaar 1e 2e 3e 

2015 Jan van Schaik Mink van Lunteren Michiel Mouris 

2016 Veerle Muller Noor Rozenburg Noery Weber 

2017 Noery Weber Pascal Cutler Hidde Schagen 

 
Startgroep B, cat 3+4 
 

jaar 1e 2e 3e 

2015 Milly Davis Stef Koning Pelle van der Putte 

2016 Pelle van der Putte Julian Vergouw Mike Derogee 
2017 Veerle Muller Jan van Schaik Rik Rozenburg 

 
Startgroep C, cat 5+6 
 

jaar 1e 2e 3e 

2015 Maud Rijnbeek Rosan koper Elian Lagendijk 

2016 Thomas Lakeman Pepijn Veenings Stef Koning 

2017 Kay van den Hogen Stef Koning Raphaël Mouton 

 
Startgroep D, cat 7+NwL 
 

jaar 1e 2e 3e 

2015 Bas Reijns Daniël Veenstra Niall Tilli 

2016 Mark de Groot Yuran Geleijnse Philip Engelenberg 

2017 Philip Engelenberg Niels Reemeijer Etienne van Poecke 

  



 
de TRIPLE-wedstrijd-sponsoren 

 

 

 

 

 
https://www.meandwanz.nl 

  

https://www.meandwanz.nl/


Affiche 2018 
 

 

 


