RENNERSRAPPORT
VERTEGENWOORDIG JIJ HET PELOTON?

Ter bevordering van de veiligheid en professionaliteit van de nationale (topcompetitie)
wedstrijden veldrijden / mountainbiken
Ben jij een coureur met kijk op de sport en een scherpe analyse?
De KNWU is op zoek naar renners die samen met de organisatoren en Juryleden van mtb &
cyclocrosswedstrijden de veiligheid en overall organisatie naar een hoger plan willen tillen.
Met de invoering van het nieuwe rennersrapport is het mogelijk om als deelnemer je stem
te laten horen wanneer je denkt dat er ruimte is voor verbetering. Echter moet al deze
feedback gefilterd en gerapporteerd worden. Hiervoor zoeken we per offroad tak
renners/rensters die geregeld aanwezig zijn bij nationale wedstrijden en graag willen
meehelpen aan het verder professionaliseren van de nationale offroad wielersport.
Wat is het rennersrapport?
Door middel van het rennersrapport kan iedere deelnemer van nationale veldritten en
mountainbikewedstrijden zijn stem laten horen en feedback geven over het gehouden
evenement om in de toekomst de veiligheid en professionaliteit van de wedstrijden in
Nederland te verbeteren. Zo kunnen organisatoren samen met renners werken aan de
verbetering van hun evenement.
Waarom een rennersrapport?
Na iedere wedstrijd wordt het betreffende evenement geëvalueerd door de aanwezige
jury waarna een juryrapport volgt. In dit rapport komt naar voren wat er vlot is verlopen en
waar de verbeterpunten voor dit evenement zitten. Echter ziet de jury niet altijd alles wat
een renner ziet en kan soms situaties heel anders inschatten dan een renner dat zou doen.
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Wat is je taak?
Als deelnemer aan de wedstrijden kijk je bij het verkennen van het parcours niet alleen
naar de juiste lijnen maar schat je ook de veiligheid in en wanneer er directe verbeterpunten zijn communiceer je dat met de aangewezen jury / organisatie
Na de wedstrijd filter je de feedback welke per mail is binnen gekomen uit en verzamel je
de belangrijkste opmerkingen en verbeterpunten. deelnemers hebben tot 2 dagen na de
wedstrijd om hun feedback aan te leveren.
Vervolgens breng je een verslag uit met daarin de ingebrachte verbeterpunten samengevat en aangevuld met jouw eigen ervaringen. Dit mag zowel tekstueel als grafisch. Vervolgens wordt dit rapport verstuurd naar de organisatie van de betreffende wedstrijd alsook
naar de aanwezige jury. Alle rennersrapporten zijn uiteindelijk openbaar in te zien op de
site van de KNWU.
Meehelpen aan het rennersrapport?
Wil jij een positieve bijdrage leveren aan de offroad sport? Meld je dan aan als vrijwilliger.
Stuur een email naar rennersraad.offroad@knwu.nl en help om samen met andere bikers
de wedstrijdsport naar een hoger plan te tillen.
Wanneer je buiten rennerservaring zelf ook ervaring hebt met het organiseren van
wedstrijden of hierbij helpt als vrijwilliger is dit een groot voordeel.wezige jury.
Alle rennersrapporten zijn openbaar in te zien op de site van de KNWU.

