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TECHNISCHE GIDS 

Nederlandse Derny Kampioenschap 2021 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

28 november 2021 

Velodrome te Amsterdam 

 

 

Belofte – Elite (Man) 

Junioren 1e en 2e Jaar (Man) 

Junioren – Elite en Belofte (Vrouw) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Deuren Velodrome open  : 08.00 uur 

Baan Velodrome open           : 09:00 uur 

Aanvang wedstrijden             : 10:00 uur     
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1. Algemene Informatie                  
                  

1.1         Organisatie  ASC Olympia – Velodrome Amsterdam                

   Coördinator ASC Olympia           Milko Siemons   milko.siemons@upcmail.nl 
                               Bruno Walrave             terpbv@planet.nl 
                Coördinator Velodrome Amsterdam      Lex van Deijll   
   

 1.2  KNWU - Commissie Baansport                

  Coördinatie NK - Kalender          René Kos      kosrene@gmail.com 
  Lid               Theo Smit      info@ctspromo.nl 
 Manager Sport KNWU     Henk van Beusekom  henk.van.beusekom@knwu.nl 

                

1.3  Wedstrijdlocatie en Permanence Velodrome Amsterdam            

  Sloterweg 1043                

  1066 CC  Amsterdam                

                 

mailto:milko.siemons@upcmail.nl
mailto:terpbv@planet.nl
mailto:kosrene@gmail.com
mailto:info@ctspromo.nl
mailto:henk.van.beusekom@knwu.nl
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1.4  Wielerbaan                

                In het Velodrome Amsterdam ligt een houten wielerbaan van 200 meter lang     

  Op de baan wordt het Mylaps - systeem gehanteerd. 

  

2. Wedstrijdinformatie                
                
2.1  Vergunning              

De Kampioenschappen worden georganiseerd door ASC Olympia i.s.m. Velodrome Amsterdam en de KNWU.  

De organisatie is houder van de vergunning en wedstrijdlicentie.     

    

2.2  College van Commissarissen en Officials      

                Vz. Wedstrijdleider.  Joey Ermens   

                Wedstrijdcomm. 2 / secretaris. Nico Knol             

                Wedstrijdcomm.                              Anneke van Roon   

               Wedstrijdcomm. / video    Leo Koorn  

               Aankomstrechter     Theo van der Leist  

               Microfonist      Rinus Krom       

               Arbiter Demi-Fond / Starter Edwin Crijssen 

 

2.3  Anti-Doping controle                

  Dopingautoriteit Nederland 

                Postbus 5000                   

  2900 EA Capelle aan de Ijssel                

  Tel. 010-2170191               

     

2.4  Medische dienst               

       

  EHBO                                Han Wind    

                 

  Ziekenhuis            

  VU Medisch Centrum                

  De Boelelaan 1117               

  1081 HV  Amsterdam                

  T: (020) 4444444    

                    

  Politie: 112      

  Brandweer 112  

  Ambulance 112   

  

2.5  Inschrijven en afschrijven               

  Inschrijven voor het Nederlands Kampioenschap kan uitsluitend via Mijn KNWU.      

  Afschrijven kan via Mijn KNWU of via een mail naar Milko Siemons :  milko.siemons@upcmail.nl 

                  

2.6  Bijdrage deelname  

De renners betalen een eigen bijdrage aan officiële kampioenschappen volgens de regel van de KNWU. 

Deelname aan de wedstrijden is pas mogelijk na betaling van de deelnamekosten, deze bedraagt voor alle 

renners € 10,00. De bijdrage dient te worden voldaan bij het afhalen van het rugnummer.  

              

2.7  Controle registratie en uitgifte rugnummers              

Het controleren van de licenties gebeurt op het middenterrein. Het registreren van de deelnemers gebeurt op 

het middenterrein. Het uitreiken van de rugnummers gebeurt op het middenterrein.   

Renners zijn verplicht de rugnummers te gebruiken die door de organisatie ter  beschikking worden gesteld.  

De rugnummers mogen niet gewijzigd worden. 

 

mailto:milko.siemons@upcmail.nl
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Rugnummers kunnen na afloop van de ingeschreven onderdelen worden ingeleverd. Indien men vergeten is de 

rugnummers in te leveren kunnen deze worden opgestuurd naar: 

 

ASC Olympia 

p/a Hamontstraat 115 

1066 LE  AMSTERDAM 

     

2.8  Transponders                

Het rijden met transponders is verplicht. 

Eventueel kan beperkt een transponder worden gehuurd bij de organisatie. 

Huur bedraagt 5,00 euro. 

2.9  Accreditaties              

  Tot het rennerskwartier hebben toegang:              

   De deelnemende renner – begeleider(s) en gangmaker.         

    

Geaccrediteerde vertegenwoordigers van de organisatie. de medische dienst, juryleden, pers en door de KNWU 

aangewezen personen zijn vrijgesteld van het zichtbaar dragen van het polsbandje  

  

2.10        Toegang en Toegangsprijs            

                Bezoekers van dit evenement betalen € 3.00 bij binnenkomst. 

In verband met de huidige regelgeving m.b.t. het Corona virus, kan het publiek alleen naar binnen na het  

overleggen van een geldige QR-code – een PCR test < 24 H e/o Herstelbewijs. 

 

2.11       Aanvulling op toegang i.v.m. huidige Covid-19 regelgeving, 

                Er is geen publiek toegestaan bij dit evenement, er wordt alleen toegang verleend aan personen die  

               Beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten of begeleider zijn van de sporter e/o gangmaker.   
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3. Aanvullend reglement Nederlands Derny Kampioenschap 2021     
          

3.1  Algemeen                

Het Nederlands Derny Kampioenschap 2021 worden verreden onder de reglementen van de Koninklijke 

Nederlandse Wielren Unie – KNWU. Het KNWU-straffenbarema is van toepassing    

Het Antidoping Controle Reglement is van toepassing.  

De locatie van de doping controle bevindt zich in het Velodrome te Amsterdam   
                  

3.2  Jury                

De juryvergaderingen vinden plaats in een locatie in het Velodrome Amsterdam.  

De juryvergadering vindt plaats om 09.00 uur      

          

                  

3.3.  Deelname                

                De deelname aan Nederlands Derny Kampioenschap 2021 staan open voor:      

- Belofte – Elite (Man) 

- Junioren 1e en 2e Jaars (Man) 

- Junioren – Elite en Belofte (Vrouw) 
  
3.4  Minimale deelname                

Het Nederlands Kampioenschap Derny kan alleen doorgang vinden bij een minimaal aantal deelnemers. Bij een 

te klein aantal deelnemers kan besloten worden het onderdeel door te laten gaan, echter zal aan de winnaars 

geen kampioenstrui worden uitgereikt. Tevens kan besloten worden de categorie toe te voegen aan een 

hogere categorie. De Commissie Baansport behoudt het recht een NK wel officieel te maken bij een te klein 

aantal renners. Hieronder wordt het minimaal aantal deelnemers genoemd dat nodig is om een 

kampioenschap te kunnen houden.  

-  Belofte – Elite (Man)   Minimaal 6 deelnemers 

- Junioren 1e en 2e Jaar (Man)  Minimaal 6 deelnemers 

- Junioren – Elite en Belofte (Vrouw) Minimaal 6 deelnemers 

                         

                  

3.5  Inschrijving - deelname - bevestiging van deelname               

              Sluitdatum Inschrijftermijn – 25 november 2021                

Na deze datum wordt het definitieve programma vastgesteld en gepubliceerd. Tevens wordt bekendgemaakt of 

een onderdeel niet als kampioenschap wordt verreden.    

Aanpassing aan het programma blijft mogelijk om een doorlopend programma te kunnen garanderen.  

 De aanvangstijden zullen in principe gelijk blijven.            

Inschrijving kan getoetst worden door de Commissie Baansport op aantoonbare vaardigheid. Wanneer ervaring 

niet aantoonbaar blijkt, kan de Baancommissie van de KNWU de deelname aan de wedstrijd weigeren.  

                 

3.6  De wachtkamer en start               

 De renners worden eenmaal opgeroepen voor de start.          

Renners dienen zich met fiets en de gangmaker met derny minimaal 10 minuten voor vertrek zich te melden voor 
materiaalcontrole aan de juiste zijde voor hun start. Na controle mag de fiets het parc fermé niet meer uit. 
Renners die zich te laat melden, kunnen worden uitgesloten van de start. Tegenstanders kunnen, indien de 
situatie dat vraagt, worden uitgeroepen tot winnaar.      

                  

3.7   Huldigingen & Prijzen                

De renners dienen op de tijden die gemeld staan in het programma zich te melden voor de huldigingen.  

 Hoofdband, brillen en petten zijn niet toegestaan op het podium.         

De renners verplicht wedstrijdkleding te dragen bij de huldigingen.          

Zich niet houden aan de reglementen kan leiden tot een boete.    
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Prijzen voor renner en gangmaker 

1e plaats 2 gouden medailles en 2 nationale kampioenstruien.  

2e plaats 2 zilveren medailles.  

3e plaats 2 bronzen medailles.  

  

3.8   Wedstrijd specifieke zaken              

    

         Derny’s en gangmakers  

De gangmakers dienen zorg te dragen voor hun eigen materiaal, ook eventuele reservederny’s. Deze derny’s  

dienen te voldoen aan de betreffende KNWU/UCI reglementen. De jury zal de volgende onderdelen van de 

derny controleren: Hoogte en positie stuur, hoogte zadel, afstand achterkant zadel stuurnok.  

Met betrekking tot artikel 3.6.45 stellen wij dat;  

De achterste uiteinden van de stuurstang mag maximaal 20 mm achter de stuurstangbout (expanderbout) 

steken. De uiteinden van de stuurstang zullen dichtgestopt zijn.  

 

                Toegestane verzetten 

  Junioren (Man)       : 54 x 14 = 8.14 meter/ omwenteling. 

Prof. A – Prof B – Elite en Belofte (Man)  : Vrije verzetskeuze  

Prof. A – Elite – Belofte – 1e en 2e jaars Jun. (Vrouw)  : Vrije verzetskeuze 

  

   Organisatie van de wedstrijden  

  Het maximaal aantal derny’s op de baan is 8.  

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en het maximaal aantal toegestane derny’s op de baan wordt 

het kampioenschap verreden:  

1. in een enkele finalerit, of  

2. in series over een afstand van 15 km en een finalerit.  

    

 De lengte van de finaleritten:  

  Junioren (Man)       : 25 km = 125 ronden 

Prof. A – Prof B – Elite en Belofte (Man)  : 40 km = 200 ronden  

Prof. A – Elite – Belofte – 1e en 2e jaars Jun. (Vrouw)  : 25 km = 125 ronden 

   

De finaleritten mogen per categorie niet eerder beginnen dan 75 minuten na afloop van de laatste serie van 

die categorie.  

  

Is het aantal inschrijvingen te groot voor één enkele finalerit dan stellen de commissarissen, afhankelijk van het 

aantal inschrijvingen en het maximaal aantal toegestane derny’s op de baan, minstens twee series samen met 

een evenredig aantal renners per serie, waarbij op basis van de uitslag van de finale van vorig jaar de eerste vier 

renners om en om in de series worden ingedeeld. Deze series worden voorafgaand aan het programma  

 verreden.  

Van iedere serie wordt een gelijk aantal renners geplaatst voor de finale, zodat het aantal renners in de finale in 

ieder geval gelijk is aan - of 1 minder bedraagt dan - het maximaal aantal toegestane derny’s. Zo nodig wordt 

ook de eerstvolgende snelste renner in de uitslagen van de series geplaatst.  

  

  Iedere combinatie die 5 ronden achterstand heeft op de combinatie aan de leiding, kan door de arbiter demi 

fond/wedstrijdcommissarissen uitgesloten worden indien deze vaststel(t/len) dat hun rijden voor andere 

combinaties een gevaar en/of hinder oplevert.  

  

De renners kunnen gezamenlijk inschrijven met een gangmaker. Tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de eerste 

serie kunnen renners en gangmakers nog onderling wisselen of een keuze voor elkaar maken. Een gangmaker 

mag zich slechts aan één renner verbinden. De renner die inschrijft met een gangmaker die al aan een andere 

renner verbonden is komt automatisch in de categorie inschrijvers zonder gangmaker.  
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4. Tot Slot    
  
Uitslagen  

LET OP!  Uitslagen en indelingen worden gepubliceerd op het publicatie bord. Er worden geen extra uitdraaien meer 

gemaakt.   

Foto’s maken van de indelingen en uitslagen is toegestaan en wordt aangeraden.  

  

AVG  

LET OP!  De organisatie laat foto en filmmateriaal maken tijdens het evenement. Indien u hiertegen bezwaar heeft dient 

u op voorhand schriftelijk kenbaar te maken onder vermelding van naam, rugnummer en categorie bij de organisatie.  

  

Onvoorzien  

In die gevallen waar het reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdcommissarissen (eventueel   

met organisatie en/of  een lid van de Baancie KNWU)              

                  

Technische Gids               

Het is mogelijk, dat De Technische Gids en het Programma worden aangepast op grond van het aantal deelnemers   

 

Vrijwaringsclausule 
 
ASC OLYMPIA - Velodrome Amsterdam - Gemeente Amsterdam en de KNWU, alsmede andere bij de organisatie 
betrokkenen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en / of ongevallen, opgelopen dan wel 
veroorzaakt door deelname aan -en / of bijwonen van- de Nederlandse Baankampioenschappen in het                             
Velodrome Amsterdam 
  


