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TECHNISCHE GIDS 

NK – Baan 50 KM 

& 

Omlijstingsprogramma 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

3 december 2022 

Velodrome te Amsterdam 

 

 

Professional A en B (Man) 

Belofte – Elite (Man) 

Junioren 2e Jaars (Man) 
 

  

 

 
  

Deuren Velodrome open  : 13.00 uur 

Baan Velodrome open           : 13:30 uur 

Aanvang wedstrijden             : 14:00 uur     
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Inhoud Technische Gids NK – Baan 50 KM 2022 
  

1. Algemene Informatie  

1.1 Organisatie ASC Olympia – Velodrome Amsterdam  

1.2 KNWU - Commissie Baansport  

1.3 Wedstrijdlocatie en Permanance Velodrome Amsterdam  

1.4 Wielerbaan  
  

2. Wedstrijdinformatie  

2.1 Vergunning  

2.2 College van Commissarissen en officials  

2.3 Anti-dopingcontrole  

2.4 Medische dienst  

2.5 Inschrijven en afschrijven   

2.6 Bijdrage deelname  

2.7 Controle, registratie en uitgifte rugnummers  

2.8 Transponders 

2.9 Accreditaties  

2.10 Toegang en Toegangsprijs 

 

3. Aanvullende reglement Nederlandse Baankampioenschappen  

3.1 Algemeen  

3.2 Jury  

3.3 Deelname  

3.4 Minimale deelname  

3.5 Inschrijven-deelname-bevestiging deelname  

3.6 Wachtkamer en start  

3.7 Huldigingen & Prijzen  

3.8 Wedstrijd specifieke zaken  
  

4. Tot slot  

4.1 Tot slot  
  

5. Wedstrijdprogramma (onder voorbehoud van wijzigingen)  
  

 1. Algemene Informatie                  

                  

1.1         Organisatie  ASC Olympia – Velodrome Amsterdam                

  Coördinator ASC Olympia            Milko Siemons    milko.siemons@upcmail.nl 
  Coördinator Velodrome Amsterdam      Lex van Deijll   avandeijl@gmail.com 
  Vrijwilligers Velodrome   Barend Cerneus 
  Vrijwilliger Velodrome   Leo Schonhage 
  Vrijwilliger Velodrome    Wim van der Linden 
  Vrijwilliger Velodrome   Bert Dries    
   

 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 

mailto:milko.siemons@upcmail.nl
mailto:avandeijl@gmail.com
mailto:kosrene@gmail.com
mailto:info@ctspromo.nl
mailto:henk.van.beusekom@knwu.nl
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1.3  Wedstrijdlocatie en Permanance Velodrome Amsterdam            

  Sloterweg 1043                

  1066 CC  Amsterdam                

                 

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              

Het Kampioenschap wordt 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      : Edwin Crijssen 

Wedstrijdcomm. 2 / secretaris   : Vincent Schuurhuis                       

Wedstrijdcomm. 3 / starter     : Theo van der Leist 

Wedstrijdcomm.                                                : Wilbert van Alphen 

Aankomstrechter                  : Nico Knol                 

Microfonist         : Herman van Plateringen 

   

2.3  Anti-Doping controle                

  Dopingautoriteit Nederland 

                Postbus 5000                   

  2900 EA Capelle aan de Ijssel                

  Tel. 010-2170191               

     

2.4  Medische dienst               

      

  EHBO                                  : Stichting EHBO Amsterdam E.O.    

                 

  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. 

Deelname aan het omlijstingsprogramma is gratis.  

              

mailto:milko.siemons@upcmail.nl
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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. 

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         

    

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. 

 

3. Aanvullend reglement NK – Baan 50 KM 2022     
          

3.1  Algemeen                

Het Nederlands Kampioenschap Baan 50 KM 2022 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 13.00 uur      

          

3.3.  Deelname                

                De deelname aan Nederlands Kampioenschap Baan 50KM  2022 staan open voor:      

- Professional A en B (Man) 

- Belofte – Elite (Man) 

- Junioren 2e Jaars (Man) 

  
3.4  Minimale deelname                

Het Nederlands Kampioenschap Baan 50KM  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. 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.  

  Minimaal aantal deelnemers : 6 renners                
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3.5  Inschrijving - deelname - bevestiging van deelname               

              Sluitdatum Inschrijftermijn – 1 december 2022                

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

het 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 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.  

                  

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.    

  

Prijzen voor renner en gangmaker 

1e plaats 1 gouden medaille en 1 nationale kampioenstrui.  

2e plaats 1 zilveren medaille.  

3e plaats 1 bronzen medaille.  

 

3.8   Wedstrijd specifieke zaken              

   

              Toegestane verzetten 

             Verzetskeuze is vrij er gelden geen maximale verzetten. 

    

  

 Organisatie van de wedstrijden  

Het maximaal aantal renners op de wielerbaan is 20.  

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt het Nationaal kampioenschap verreden:  

1. in een enkele finalerit.  

   

            De lengte van de finaleritten: 

              De lengte van de finale rit bedraagt 50 KM       

  

 

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.  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

Amsterdamse Sportclub Olympia 
Sloterweg 1045 

1066CD  Amsterdam 

Rabobank  : NL 02 RABO 0383570514 

K.v.K AMSTERDAM : 40533011 

Telefoon  : 020-6177510 

Email   : info@ascolympia.nl 

 

 

 

 

 

Programma Nederlands Kampioenschap  

50 KM & Omlijsting-programma 
 

 

 

13:00 uur  : Inschrijven - afhalen rugnummers 

13:30 uur  : Inrijden van de renners 

 

14:00 uur   : Omlijsting groep A : Scratch 20 ronden 

14:10 uur  : Omlijsting groep B : Scratch 30 ronden 

 

14:25 uur  : Omlijsting groep A : Temporace 20 ronden 

14:35 uur  : Omlijsting groep B : Temporace 30 ronden 

 

14:50 uur  : Omlijsting groep A : Snowball 25 ronden 

15:00 uur  : Omlijsting groep B : Snowball 25 ronden 

 

15:15 uur  : Inrijden deelnemers NK 50  

 

15:30 uur : Nederlands Kampioenschap 50 KM 
 

16:45 uur   : Omlijsting groep A : Puntenkoers 30 ronden 

17:00 uur  : Omlijsting groep B : Puntenkoers 30 ronden    

 

17:30 uur  : Huldiging renner(s) – renster(s). 

 

   

mailto:info@ascolympia.nl

