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1 Algemene informatie  

1.1 Organisatie Wielervereniging Alcmaria Victrix 

Voorzitter  Vacant    

Secretaris  Mats Dekker  mdekker@osl.nl 
 

06 53 47 21 38 

Penningmeester  Trudi Boekel  tboekel@osl.nl 
 

06 22 33 47 11 

Bestuurslid  Thorsten von Berswordt  thorsten@vonberswordt.nl 
 

06 51 50 05 04 

 

1.2 Wedstrijdcommissie baan Alcmaria Victrix 

Inschrijvingen Uwe Smit uwesmit@quicknet.nl 
 

06 53 70 30 48 

 Gerard Kamper gj.kamper@quicknet.nl 
 

06 41 93 77 68 

 Jack Borsjes greenvalley@ziggo.nl 
 

072 50 21 788 

 Mats Dekker mdekker@osl.nl 
 

06 53 47 21 38 

 Trudi Boekel tboekel@osl.nl 
 

06 22 33 47 11 

 

1.3 Baancommissie Alcmaria Victrix 

Voorzitter/secr Uwe Smit uwesmit@quicknet.nl 
 

06 53 70 30 48 

Vice-voorzitter Gerard Kamper gj.kamper@quicknet.nl 
 

06 41 93 77 68 

Penningmeester Bea den Bakker   

Facility Manager Fred Wortel   

Leden Herman Schenk 
  
 Levien 
Mechielsen 
  
 Dirk Groen 
  
 Engel Hopman 
   Co 
Giling 
  
 Jan Quax 
  
 Ans Groen 
 

  

 Levien Mechielsen   

 Dirk Groen   

 Engel Hopman   

 Co Giling   

 Jan Quax   

 Ans Groen   

    

1.4 Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie Commissie Baansport 

  Marc Faas marc@wielaanwiel.nl   

 Herman Strijbosch herman.strijbosch@ziggo.nl 
 

 

 Theo Smit info@ctspromo.nl  

Man. Sport KNWU  
 

Henk van Beusekom henk.van.beusekom@knwu.nl 
 

 

Afgevaardigde bij NK Mariska Bosschert mariska.bosschert@knwu.nl 
 

 

 

1.5 Locatie en permaneance Sportpaleis Alkmaar   

Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar 
072 548 93 10 
info@sportpaleis-alkmaar.nl   
De in het Sportpaleis Alkmaar gelegen geheel overdekte houten wielerbaan is 250 meter lang. 

mailto:mdekker@osl.nl
mailto:tboekel@osl.nl
mailto:thorsten@vonberswordt.nl
mailto:uwesmit@quicknet.nl
mailto:gj.kamper@quicknet.nl
mailto:greenvalley@ziggo.nl
mailto:mdekker@osl.nl
mailto:tboekel@osl.nl
mailto:uwesmit@quicknet.nl
mailto:gj.kamper@quicknet.nl
mailto:marc@wielaanwiel.nl
mailto:herman.strijbosch@ziggo.nl
mailto:info@ctspromo.nl
mailto:henk.van.beusekom@knwu.nl
mailto:mariska.bosschert@knwu.nl
mailto:info@sportpaleis-alkmaar.nl
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2 Wedstrijdinformatie 27-29-29 en 30 december 2017 

2.1 Organisatie en vergunningen 

De kampioenschappen worden georganiseerd door WRV Alcmaria Victrix uit Alkmaar in 
samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). De organisatie is 
houder van de wedstrijdlicentie en de vergunningen. 

 
 

2.2 College van Commissarissen en Officials 

Voorzitter  Martin Bruin m.bruin44@kpnplanet.nl  

Wedstrijdcommissaris 1 Gerrit Roelofsen roelofsnuif@planet.nl  

Wedstrijdcomm. 2/secretaris Nico Knol nm.knol@quicknet.nl  

Wedstrijdcommissaris 3 Pim Kroon w.kroon10@kpnplanet.nl  

Wedstrijdcommissaris /Video Leo Koorn leokoorn@kpnmail.nl  

Aankomstrechter Nico Valenteijn valenteijn33@kpnmail.nl  

Commissaris Dirk Pascha dk.pascha@quicknet.nl  

Commissaris Leo van der Linden Leofiets@gmail.com 29 en 30 dec 

Commissaris Mats Dekker mdekker@osl.nl  

Commissaris Joey Ermens Joeydps@hotmail.com 27 en 28 dec 

Starter John Burger info@jgbcycles.nl  

Microfonist Jan Burger burgerjan@yahoo.com  

Microfonist Jack Borsjes greenvalley@ziggo.nl  

Jurycoördinator Joop Reinders jhgreinders@kpnmail.nl  

 
 

2.3 Anti-Doping Controle  

Dopingautoriteit Nederland   
Postbus 5000, 2900 EA Capelle a/d Ijssel   
010 21 70 191 

 
 

2.4 Medische assistentie en hulpdiensten  

Arts    

EHBO    

    

Ziekenhuis MCA 
Wilhelminalaan 12 
1815 JD Alkmaar 

072 54 84 444  

Politie  Alarmnummer    112 
 

  

Brandweer Alarmnummer    112 
 

  

 
 

 

mailto:m.bruin44@kpnplanet.nl
mailto:roelofsnuif@planet.nl
mailto:nm.knol@quicknet.nl
mailto:w.kroon10@kpnplanet.nl
mailto:leokoorn@kpnmail.nl
mailto:valenteijn33@kpnmail.nl
mailto:dk.pascha@quicknet.nl
mailto:Leofiets@gmail.com
mailto:mdekker@osl.nl
mailto:Joeydps@hotmail.com
mailto:info@jgbcycles.nl
mailto:burgerjan@yahoo.com
mailto:greenvalley@ziggo.nl
mailto:jhgreinders@kpnmail.nl
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2.5 Deelname, inschrijven en afschrijven voor kampioenschappen  

Inschrijven kan uitsluitend geschieden via MIJN KNWU. 
Afschrijvingen kunnen uitsluitend gedaan worden via uwesmit@quicknet.nl. 
Afschrijven voor een los onderdeel kan tot en met 26 december 23.59 uur. Afschrijvingen die later 
binnenkomen zullen worden gezien als afschrijving voor het hele kampioenschap, afschrijven voor 
één onderdeel is dus niet meer mogelijk op 27, 28, 29 en 30 december! 

Bijdrage deelnamekosten 

Deelname aan de wedstrijden is pas mogelijk na betaling van de deelnamekosten. 
De inschrijvingskosten bedragen voor alle renners € 10,00, ongeacht het aantal onderdelen waar de 
renner aan deelneemt. De bijdrage dient te worden voldaan bij het afhalen van het rugnummer. 

Controle registratie deelnemers en rugnummers 

Het controleren van de licenties, registreren van de deelnemers en het uitreiken van de rugnummers 
en overige bescheiden vindt plaats vanaf anderhalf uur voor aanvang op de locatie van de 
wielerbaan. 
Renners zijn gehouden gebruik te maken van de door de organisatie verstrekte rugnummers. Iedere 
renner krijgt twee rugnummers, te plaatsen links en rechts. Het is niet toegestaan deze te wijzigen. 
De rugnummers worden per wedstrijddag uitgegeven tegen afgifte van de licentie en betaling van de 
€ 10,00 deelnamekosten. De rugnummers worden dagelijks na afloop van de wedstrijd weer 
ingeleverd voor teruggave van de licentie. 

Transponders 

Het rijden met transponders is verplicht. Eventueel kan beperkt een transponder worden gehuurd bij 
de organisatie. De huur bedraagt € 5,00 per dag. 

Toegang tot het parc-fermé (rennerskwartier op het middenterrein) 

Tot het rennerskwartier op het middenterrein van de baan hebben uitsluitend toegang: 
de deelnemende renners, en per renner één begeleider. 
Per renner zal 1 accreditatie worden gegeven voor een begeleider. Zonder accreditatie kan men niet 
op het middenterrein zijn. Op verzoek dient men dit terrein te verlaten. Renners waarvan 
begeleidende personen zonder geldige accreditatie niet voldoen aan het verzoek om het parc-fermé 
of middenterrein te verlaten, worden van verdere deelname aan de kampioenschappen uitgesloten. 
 
Begeleiders (dit zijn uitsluitend gelicentieerde trainers, soigneurs, mecanicien of sportartsen of 
begeleiders waarvan vastgesteld kan worden dat zij daadwerkelijk functioneren als de hiervoor 
genoemde licentiehouders) zijn verplicht hun accreditatie zichtbaar te dragen. Voor deze begeleiders 
is de toegang zonder kosten. 
Andere begeleiders betalen de normale toegangsprijzen.  
 
Tot het middenterrein van de baan hebben geen toegang: 
kinderen, huisdieren en personen zonder duidelijk aanwijsbare functie. 
In het parc-fermé (rennerskwartier) en op het middenterrein is het nuttigen en in bezit hebben  van 
alcoholische dranken verboden. 

Accreditaties 

Geaccrediteerde vertegenwoordigers van de organisatie, de jury, de medische dienst, 
overheidsinstanties, de pers of andere media en door de organisatie of de KNWU aangewezen 
personen betalen geen toegangsprijs. 

Toegangsprijs 

Toegangsprijs voor toeschouwers is € 7,50 per dag. Een passe-partout voor alle dagen kost € 20,00.  
Voor kinderen onder 14 jaar is de toegangsprijs € 2,50 per dag. 
Voor  leden van Alcmaria Victrix is de toegang gratis.  

mailto:uwesmit@quicknet.nl
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3 Programma 
Let op: In verband met eventueel inlopen van het programma dienen deelnemers minimaal 30 
minuten voor de aangegeven tijd beschikbaar te zijn. 

3.1 Woensdag 27 december 2017 

15.00 Baan open voor training 

 
15.10 Junior-mannen   Sprint    kwalificatie, 200 meter -> 8 (0:10’) 
15.20 Mannen   Sprint    kwalificatie, 200 meter -> 8 (0:15’) 
 
15.35 Junior-mannen   Individuele achtervolging   kwalificatie 3 km. -> 4 (0:55’) 
16.30 Mannen   Individuele achtervolging  kwalificatie, 4 km. -> 4 (0:30’)  
 
17.00 Mannen  Sprint    1/8 finale, 8 ritten à 2 -> 8 (0:20’) 
  
17.20 Junior-Vr.   500 Meter tijdrit   finale, 2 rensters in de baan (0:15’) 
17.35 Vrouwen   500 Meter tijdrit   finale, 2 rensters in de baan (0:15’) 
 
17.50 Junior-mannen   Sprint    1/4 finale, 4 ritten à 2 -> 4 (0:15’) 
18.05 Mannen   Sprint    1/4 finale, 4 ritten à 2 -> 4 (0:15’) 
           
18.20 Junior-vrouwen  500 Meter tijdrit   huldiging  

Vrouwen  500 Meter tijdrit   huldiging 
 

 
  
 
19.00 Junior-mannen   Sprint    ½ finale, 2 á 2 1

e
 rit  (0:05’) 

19.05 Mannen  Sprint    ½ finale, 2 á 2 1
e
 rit  (0:05’)  

   
19.10 Vrouwen/Junior-vr Puntenkoers   finale, 25 km   (0;40’) 
 
19.50 Junior-mannen   Sprint    ½ finale, 2 á 2 2e rit -> 2 (0:05’) 
19.55 Mannen  Sprint    ½ finale, 2 á 2 2e rit -> 2 (0:05’) 
  
20.00 Vrouwen  Puntenkoers   huldiging   (0:05’) 
  
20.05    Sprint    event. 3e ritten   (0:05’) 
  
20.10 Junior-mannen   Individuele achtervolging  finale, 3

e
 - 4

e
 / 1

e
 - 2

e
 plaats (0:15’) 

  
20.25 Mannen   Individuele achtervolging    finale, 3

e
 - 4

e
 / 1

e
 - 2

e
 plaats (0:15’) 

 
20.40 Junior-mannen  Sprint    finale, 3

e
- 4

e
/1

e
- 2

e
 pl., 1

e
 rit (0:05’) 

20.45 Mannen  Sprint    finale, 3
e
- 4

e
/1

e
- 2

e
 pl., 1

e
 rit (0:05’) 

  
20.50 Junior-mannen  Sprint    finale, 5

e
- 8

e
 pl., 1x4 rit  (0:05’) 

20.55 Mannen  Sprint    finale, 5
e
- 8

e
 pl., 1x4 rit  (0:05’) 

 
21.00 Junior-mannen  Sprint    finale, 3

e
-4

e
/1

e
- 2

e
 plaats,2

e
 rit  (0:05’) 

21.05 Mannen  Sprint    finale, 3
e
-4

e
/1

e
 -2

e
 plaats,2

e
 rit  (0:05’) 

 
21.10 Junior-mannen  Individuele achtervolging  huldiging   (0:10’) 
 Mannen  Individuele achtervolging      huldiging 
    
21.20    Sprint    event. 3

e
 ritten 

 
21.25 Junior-mannen  Sprint    huldiging     

Mannen  Sprint    huldiging     
 
21.30 Einde Programma 
 

18.30 PAUZE/INTERMEZZO         (0.30) 
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3.2 Donderdag 28 december 2017 

16.30  Baan open voor training 
  
16.50 Vrouwen   Sprint    kwalificatie, 200 meter -> 8 (0:10’) 
 
17.00 Junior-vrouwen     Individuele achtervolging     kwalificatie, 2 km. -> 4 (0:20’) 
17.20 Vrouwen   Individuele achtervolging         kwalificatie, 3 km. -> 4 (0:20’) 
 
17.40 Mannen   Scratch    1

e
 kwalificatie, 10 km  -> 12 (0:20’) 

18.00 Mannen  Scratch    2
e
 kwalificatie, 10 km  -> 12 (0:20’) 

 
18.20 Vrouwen   Sprint    ¼ finale, 4 ritten á 2 -> 4 (0:10’) 
    
 
 
 
19.00 Vrouwen   Sprint    ½ finale, 2 á 2 1

e
 rit  (0:05’) 

  
19.05 Junior-vrouwen  Individuele achtervolging  finale  3

e
 - 4

e
 / 1

e
 - 2

e
 plaats (0:15’)  

19.20 Vrouwen  Individuele achtervolging  finale  3
e
 - 4

e
 / 1

e
 - 2

e
 plaats (0:15’) 

 
19:35 Vrouwen   Sprint    ½ finale, 2 á 2 2

e
 rit -> 2 (0:05’) 

  
19.40 Junior-mannen   Scratch    finale, 10 km   (0:20’) 
 
20.00    Sprint    event. 3

e
 rit   (0:05’) 

  
20.05  Junior-vrouwen  Individuele achtervolging  huldiging   (0:10’) 
 Vrouwen  Individuele achtervolging  huldiging 
 Junior-mannen  Scratch    huldiging 
 
20:15 Vrouwen  Sprint    finale, 3

e
 -

  
4

e
 / 1

e
 -2

e
  pl. 1

e
 rit (0:05’) 

 
20.20 Vrouwen  Sprint    finale, 5

e
 -

  
8

e
  pl., 1 rit  (0:05’) 

 
20.25 Vrouwen  Sprint    finale, 3

e
 -4

e
 /1

e
 -2

e
  pl. 2

e
 rit (0:05’) 

 
20.30 Mannen  Scratch    finale, 15 km   (0:25’) 
 
20.55 Vrouwen  Sprint    event. 3

e
 rit   (0:05’) 

 
21.00 Vrouwen  Sprint    huldiging   (0:10’) 

Mannen  Scratch    huldiging 
 
21.10 Stayers   Stayers Cup 3

e
 rit  120 rd.    (0:30’) 

 
21:40 Einde Programma 

18.30 PAUZE/INTERMEZZO          (0:30’)  
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3.3 Vrijdag 29 december 2017 

16.00 Baan open voor training 
 
16.30 Jun. vrouwen   Sprint    kwalificatie, 200 meter -> 8 (0:10’) 
  
16.40 Mannen   Puntenkoers   1

e
 kwalificatie; 15 km -> 12 (0:20’) 

17.00 Mannen   Puntenkoers   2
e
 kwalificatie; 15 km -> 12 (0:20’) 

 
17.20 Jun. vrouwen   Sprint    ¼ finale, 4 ritten á 2 -> 4 (0:10’) 
 
17.30 Vrouwen   Keirin    1

e
 ronde,  serie 1-> 2 (0:10’) 

          serie 2-> 2 
  
17.40 Junior-mannen   1 Kilometer tijdrit  finale, 1 renner in de baan (0:30’) 
 
18.10 Jun.vrouwen   Keirin    finale    (0:05’) 
18.15 Vrouwen   Keirin    herkansing,  serie 1 -> 2 (0:05’) 
 
18.20 Jun. Mannen  1 km tijdrit   huldiging   (0:10’) 

Jun. Vrouwen   Keirin    huldiging    
 
 
 
 
19.00 Jun. vrouwen   Sprint    ½ finale, 2 á 2 1

e
 rit  (0:05’) 

  
19.05 Vrouwen  Keirin    finale,  7-10, 1-6  (0:10’) 
 
19.15 Jun. vrouwen   Sprint    ½ finale, 2 á 2 2

e
 rit  (0:05’) 

  
19:20 Mannen  1 Kilometer tijdrit  finale, 1 renner in de baan (0:40’) 
 
20.00 Jun. Vrouwen  Sprint    event. 3

e
 ritten   (0:05’) 

 
20.05 Junior-mannen  Puntenkoers   finale, 25 km   (0:35’) 
 
20.40 Jun. Vrouwen  Sprint    finale, 3

e
 -

  
4

e
 / 1

e
 -2

e
 pl. 1

e
 rit (0:05’) 

 
20.45 Jun. Vrouwen  Sprint    finale, 5

e
 -

  
8

e
 pl., 1 rit  (0:05’) 

 
20.50 Mannen  1 km tijdrit   huldiging   (0:10’) 

Vrouwen  Keirin    huldiging 
 Jun. Mannen  Puntenkoers   huldiging 
 
21.00 Vrouwen  Koppelkoers   20 km    (0:30’) 
 
21.30 Jun. vrouwen  Sprint    finale, 3

e
 -4

e
 /1

e
 -2

e
  pl. 2

e
 rit (0:05’) 

 
21.35 Mannen  Puntenkoers   finale, 40 km   (0:55’) 
 
22.30 Jun. Vrouwen  Sprint    event. 3

e
 ritten   (0:05’) 

   
22.35 Jun-vrouwen  Sprint    huldiging 
 Mannen  Puntenkoers   huldiging 
 Vrouwen  Koppelkoers   huldiging 
 
22.45 Einde Programma 
  
 

18.30 PAUZE/INTERMEZZO         (0:30’) 
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3.4 Zaterdag 30 december 2017 

17.00 Baan open voor training 
  
17.25 Jun.vr. / Vrouwen Scratch    1e kwalificatie,  10km    ->12 (0:15’) 
17.40 Jun.vr. / Vrouwen Scratch    2e kwalificatie,  10km    ->12 (0:15’) 
 
17.55 Mannen   Keirin    1

e
 ronde,  serie 1-> 2 (0:15’) 

          serie 2-> 2 
          serie 3-> 2 
 
18.10 Junior-mannen   Keirin    1

e
 ronde,  serie 1->2 (0:10’) 

          serie 2->2 
 
18.20 Mannen  Keirin    herkansing serie 1-> 2 (0:10’) 
          serie 2-> 2  
  
 
 
 
19.00 Mannen  Keirin    ½ finale  serie 1->2 (0:10’) 
          serie 2->2 
 
19.10 Jun.vr. / Vrouwen Scratch    finale,  10km      (0:20’) 
 
19.30 Junior-mannen   Keirin    herkansing,  serie 1 -> 2 (0:05’)  
19.35 Mannen   Keirin    herkansing,  serie 1 -> 2 (0:05’) 
 
19.40 Jun.vr. / Vrouwen Scratch    huldiging   (0:05’) 
 
19.45 Junior-mannen  Keirin    finale 7

e
 -10

e
/ 1

e
- 6

e
 plaats (0:10’) 

 
19.55 Mannen  Keirin    finale, 7

e
-12

e
/1

e
- 6

e
 plaats (0:10’) 

 
 
20.05 Mannen  Koppelkoers   finale; 40 km   (0:60’) 
       
21.05 Junior-mannen  Keirin    huldiging   (0:15’) 
 Mannen  Keirin    huldiging    
 Mannen  Koppelkoers   huldiging    
  
21.20 Einde Programma 

 
 

18.30 PAUZE/INTERMEZZO         (0:30’) 
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4 Aanvullend reglement Nederlandse Baankampioenschappen 

4.1 Algemene bepalingen 

De Nederlandse Baankampioenschappen 2017-2018 worden verreden onder de reglementen van de  
KNWU. Het KNWU straffenbarema is van toepassing. 
Het Antidoping Controle Reglement is van toepassing. 
De controlelocatie is gevestigd in het Sportpaleis Alkmaar. 

4.2 Jurybepalingen 

De juryvergaderingen vinden plaats in de bestuurskamer gelegen links van de kantine van het 
Sportpaleis Alkmaar. De juryvergadering op woensdag 27 december vindt plaats om 14:00 uur.  

De overige drie wedstrijddagen 1 uur voor aanvang van de wedstrijden of anders aangegeven door 
de voorzitter van het college van Commissarissen en Officials. 

Deelname 

De deelname aan de Nederlandse Baankampioenschappen 2017-2018 voor vrouwen, mannen, 
junior-vrouwen, junior-mannen staat open voor de categorieën: 
Vrouwen:   Elite-vrouwen 
    Junior-vrouwen geboren in 2000 en 2001 
       
Mannen:   Elite 
    Beloften en 
    Junior-mannen geboren in 2000 en 2001  
 
De kampioenschappen voor vrouwen en mannen worden bestreden in de onderdelen sprint, keirin, 
tijdrit 1 km (m), 500 m (vr), individuele achtervolging 4 km (m), 3km (vr),  puntenkoers 30 km (m),  
20 km (vr), en scratch 15 km (m), 10 km (vr), om:    
     1

e
 kampioenstrui en gouden medaille 

  2
e
 zilveren medaille 

  3
e
 bronzen medaille 

 
De kampioenschappen voor Junior-vrouwen en Junior-mannen worden bestreden in de onderdelen 
sprint, keirin, tijdrit 1 km (jun.m), 500 m (jun.vr), individuele achtervolging, puntenkoers 15 km 
(jun.m), 10 km (jun.vr), scratch 10 km (jun.m), 7,5 km (jun.vr) en om:  

1
e
 kampioenstrui en gouden medaille 

  2
e
 zilveren medaille  

  3
e
 bronzen medaille 

Minimum deelname 

De Nederlands Kampioenschappen baanwielrennen op 27, 28, 29 en 30 december 2017 kunnen per 
onderdeel alleen doorgang bij een minimum aantal deelnemers. Bij een te klein aantal deelnemers 
kan besloten worden het onderdeel door te laten gaan, echter dan zal aan de winnaar van het 
betreffende onderdeel 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 minimum aantal 
deelnemers genoemd dat nodig is om een kampioenschap te kunnen houden. 
 
Sprint Mannen     minimaal 8 
Sprint Vrouwen      minimaal 6 
Sprint Junior-mannen    minimaal 8 
Sprint Junior-vrouwen   minimaal 6 
Ind. achtervolging Mannen   minimaal 8 
Ind. achtervolging Vrouwen   minimaal 4 
Ind. achtervolging Junior-mannen  minimaal 8 
Ind. achtervolging Junior-vrouwen  minimaal 4 
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Puntenkoers Mannen    minimaal 16 
Puntenkoers Vrouwen   minimaal 12 
Puntenkoers Junior-mannen   minimaal 16 
Puntenkoers Junior-vrouwen   minimaal 12 
Scratch Mannen    minimaal 16 
Scratch Vrouwen    minimaal 12 
Scratch Junior-mannen   minimaal 16    
Scratch Junior-vrouwen   minimaal 12 
Koppelkoers Mannen    minimaal 8 koppels 
Koppelkoers Vrouwen/Junior-vrouwen minimaal 8 koppels 
Koppelkoers Junior-mannen   minimaal 8 koppels 
1 Kilometer Mannen    minimaal 8 
1 Kilometer Junior-mannen   minimaal 8 
500 mtr. Vrouwen    minimaal 6 
500 mtr. Junior-vrouwen   minimaal 6 
500 mtr. Vrouwen    minimaal 6 
Keirin Mannen     minimaal 12 
Keirin Junior-mannen    minimaal 10 
Keirin Vrouwen    minimaal 6 
Keirin Junior-vrouwen   minimaal 6 

    

Inschrijving, deelname en bevestiging onderdelen NK: 

Iedereen die aan het NK baan 27, 28, 29 en 30 december 2017 wil deelnemen dient zich vóór  

15 december 2017 in te schrijven via “Mijn KNWU”. Na 15 december besluit de KNWU aan de hand 
van de inschrijvingen of onderdelen worden geschrapt of samengevoegd en al of niet als 
kampioenschap worden erkend. Het programma zal zonodig worden aangepast om gaten in het 
programma te voorkomen. 
 
Renners/rensters mogen alleen inschrijven als ervaring in de ingeschreven onderdelen aantoonbaar 
is. Wanneer ervaring niet aantoonbaar is kan de KNWU de deelname weigeren. 

4.3 Limiettijden voor deelname   

Om voor deelname aan het NK Achtervolging in aanmerking te komen moet sinds het vorige  
NK Baan (16, 17 en 18 december 2016) tenminste binnen de volgende limiettijden gereden zijn. 
De limiettijd voor de Junior-mannen (3 km) is: 3:53,000. 
De limiettijd voor de Junior-vrouwen (2 km) is: 2:50.000. 
De limiettijd voor de Mannen (4 km) is: 4:49,000. 
De limiettijd voor de Vrouwen (3 km) is: 4:00,000.  
Deelnemers die voldaan hebben aan de limiettijden zijn niet automatisch ingeschreven voor het NK 
en dienen zich via de website van de KNWU in te schrijven. 
 
Om voor deelname aan het NK 1 KM of 500 m in aanmerking te komen moet sinds het vorige  
NK Baan (16, 17 en 18 december 2016) tenminste binnen de volgende limiettijden gereden zijn. 
De limiettijd voor 500 m Tijdrit Junior-vrouwen is:0:42,000. 
De limiettijd voor 500 m Tijdrit Vrouwen is: 0:39,000. 
De limiettijd voor de Junior-mannen (1 KM) is: 1;13.000. 
De limiettijd voor de Mannen (1 KM) is: 1;10.000. 
Als limiettijd voor 1e jaars belofte geldt ook hun junioren tijd: 1;12.000. 
Deelnemers die voldaan hebben aan de limiettijden zijn niet automatisch ingeschreven voor het NK 
en dienen zich via de website van de KNWU in te schrijven. 

 
De renners en rensters die tijdig hebben ingeschreven (vóór 15 december 2017) en op grond van de 
bovenstaande selectie/kwalificatie in aanmerking komen voor deelname aan het NK, worden zo 
spoedig mogelijk na 15 december uitgenodigd. Ook degenen die hebben ingeschreven, maar niet 
worden geselecteerd ontvangen daarvan bericht.  



 Versie 23 december 2017      12 

Vanaf de genoemde datums of na de kwalificatiewedstrijd(en) zijn de deelnemerslijsten ook op de 
website van de KNWU te vinden. 
De Commissie Baansport kan in samenspraak met de bondscoaches deelnemers toevoegen aan 
het Nederlands kampioenschap zonder dat deze renners voldaan te hebben aan de limieten. 

 
Op alle banen is het mogelijk om een tijd te vestigen binnen bovenstaande limieten.  
Op zaterdag 2 december is er een speciale limietendag gepland in Sportpaleis Alkmaar. Deze dag is 
het Sportpaleis Alkmaar beschikbaar voor renners die hun limiet nog dienen te behalen voor 
deelname aan het NK.  

Alleen voor renners die op 2 december in Apeldoorn rijden bestaat de mogelijkheid om hun limieten 
te halen op 12 december ’s avonds. 
 

4.4 Wedstrijdreglement tijdens NK 27 t/m 30 december 2017 

Indelingen 
De indeling voor de series voor de onderdelen Scratch en Puntenkoers wordt gedaan op volgorde 
van alfabet (daarna worden de deelnemers om en om verdeeld over de series). 
 
De indeling voor de koppelkoersseries wordt als volgt gedaan.  
Renners moeten zich uiterlijk 90 minuten voor start van de koppelwedstrijd melden bij de jury voor 
het ophalen van de rugnummers. 75 Minuten voor de start van de wedstrijd wordt de indeling van de 
series bekend gemaakt. De indeling wordt gemaakt op alfabet (hierbij wordt de beginletter van de 
achternaam van de renner die het eerst in het alfabet voorkomt aangehouden) vervolgens worden 
de koppels om en om verdeeld over de series. 
 

Presentatie voor de start 
Bij startprocedures voor onderdelen sprint, individuele achtervolging, 1 km, 500 mtr en keirin 
dien(t/en) de renner(s) zich tenminste 10 minuten voor de start bij de juiste startplaats met 
wedstrijdfiets aan te bieden. Na controle van de fiets mag deze het startgebied niet meer verlaten. 
De renners worden eenmaal opgeroepen. De renner die zich daarna niet binnen de gestelde tijd met 
wedstrijdfiets meldt wordt uitgesloten van de wedstrijd en mag niet meer starten. Indien van 
toepassing wordt de tegenstander automatisch tot winnaar uitgeroepen.   
Bij starts aan beide zijden van de baan begint de klok voor het aftellen tot de start te lopen vanaf het 
moment dat de eerste renner gereed gemeld wordt voor de start. 
 

Huldigingen 
De renners verschijnen voor de huldiging, binnen 5 minuten na afloop van de wedstrijd, of, indien in 
het programma of communiqué een ander tijdstip wordt bepaald, direct na afloop van het daaraan 
voorafgaande onderdeel, in de wedstrijduitrusting van hun club, maar blootshoofds en zonder 
hoofdband of bril, tot zij het officiële huldigingpodium hebben verlaten. De renner die, bij huldiging 
direct na afloop van een ander onderdeel, niet voor huldiging gereed staat bij het huldigingpodium 
ontvangt een boete ten bedrage van minimaal € 25,00 tot maximaal € 50,00, ongeacht een sanctie 
voor niet verschijnen bij de huldiging. 

 

4.5 Slotartikelen 

Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. 
In alle gevallen waarin het KNWU-reglement niet voorziet, beslissen de wedstrijdcommissarissen, 
eventueel in overleg met de organisator en/of een vertegenwoordiger van de commissie baansport 
van de KNWU. 
 

4.6 Technische Gids 

Deze Technische Gids is aan veranderingen onderhevig. Het document kan aangepast worden als 
dit nodig is in verband met bekend worden van deelnemersaantallen, programmawijzigingen etc.  
De laatste versie van de technische gids is leidend.  
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4.7 Vrijwaringsclausule 

KNWU, WRV Alcmaria Victrix en BV Sportpaleis, 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 
Sportpaleis Alkmaar op 27, 28, 29 en 30 december 2017.      
   


