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1. NK Tijdrijden algemeen  

 
Op woensdag 16 juni zal het Nederlands Kampioenschap tijdrijden worden verreden op een parcours 

vanaf sportpark Meerdijk in Emmen en gaat via de Muur van Emmen (voormalige vuilstort) via 

Klazienaveen Noord en Barger Oosterveld terug naar de Meerdijk. 

De laatste kilometers gaan door de woonwijk Barger-Oosterveld. 

1.1 Parcoursinformatie: 

Lengte parcours : 29,6 km  (2 rondes van 14,8 km) 

Start: Parkeerterrein P5 sportpark Meerdijk  

Finish : Parkeerterrein sportpark Meerdijk, Ullivi   

Parcours: zie de bijlagen 

 

1.2 Locatie 

De start vindt plaats vanaf het sportpark Meerdijk, op parkeerterrein P5. I.v.m. de 

veiligheidsmaatregelen is hier alleen toegang voor de, door de organisatie,  geaccrediteerde 

personen. Dit geldt ook voor de finishlocatie. De start/ finish locatie zal dan ook gedeeltelijk worden 

afgezet waarbinnen ook weer, alleen geaccrediteerde personen toegang hebben. Er is geen  ruimte 

voor publiek. Parkeren voor de deelnemers vindt plaats op een speciaal daartoe afgezet 

parkeerterrein op het sportpark (zie bijlagen) Deze is slechts voor de deelnemer en afgesproken 

aantallen begeleiding per team beschikbaar en is niet toegankelijk voor het publiek. 

 

1.3 Deelnemers en betrokkenen  

Alle betrokkenen zullen zich moeten realiseren dat dit kampioenschap onder bijzondere 

omstandigheden kan en mag worden verreden. Wij rekenen er op dat teams, renners en alle andere  

betrokkenen zich zullen houden aan alle regelgeving. 

 

1.4 Contactgegevens 

 

Algemene contactgegevens NK Tijdrijden Emmen  

Jansen Event-Sportmanagement 

Wim Jansen - 0653316822 

Ilse Jansen - 0654938191 

ilse@janseneventsportmanagement.nl 
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2. NK Tijdrijden Protocol COVID-19 
 

Om dit kampioenschap te kunnen organiseren is het onderstaande protocol van toepassing. 

Algemeen: 

• Het kampioenschap vindt plaats op een afgesloten parcours. 

• Alleen toegankelijk voor deelnemende renners en geaccrediteerde begeleiding 

• Toegankelijk voor maximaal 30 geregistreerde genodigden. 

• Toegankelijk voor geaccrediteerde juryleden en mensen van de organisatie. 

• Toegankelijk voor geaccrediteerde pers. 

Deelnemers en begeleiding; 

Toegangseisen i.v.m. corona. 

Per team worden er een maximaal aantal accreditaties voor de begeleiding beschikbaar gesteld 
 
Iedere renner en begeleider(s) dienen zo snel mogelijk het terrein te verlaten m.u.v. de renners die 
verwacht worden bij de podiumceremonie. Deze zal worden gehouden voor: beloften-mannen, elite 
vrouwen zonder contract, elite vrouwen met contract, elite mannen zonder contract en elite mannen 
met contract. Alle deelnemers rijden met een eigen transponder, mocht je deze niet hebben kan de 
KNWU hierin voorzien.  
 
Toegang zal worden verleent aan renners en begeleiding op basis van de grote van het team dat aan 
de start staat in de betreffende categorie; Elite, Belofte of Dames. 
 
Hieronder aangegeven den toe te laten renners en begeleiding; 

Teams/Clubs bestaande uit: 
1 of 2 renners. 
1 Auto 
1 Ploegleider 
1 Verzorger 
1 Mechanieker 
 
3 of 4 renners 
2 Auto’s 
2 Ploegleiders 
1 Verzorger 
1 Mechanieker 
 
5 of 6 renners 
3 Auto’s 
3 Ploegleiders 
1 Verzorger 
1 Mechanieker 
 
meer dan 6 renners 
4 Auto’s 
4 Ploegleiders 
2 Verzorgers 
2 Mechaniekers 
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Algemene richtlijnen RIVM: 

• Heb je klachten, blijf thuis 

• Houdt 1,5 m afstand. 

• Was je handen regelmatig 

• Schud geen handen 

• Hoest of nies in je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Bij alle sanitaire voorzieningen en ingangen naar de P-vakken en andere locaties wordt 

handgel aangeboden. 

Genodigden (VIP gasten): 

• Er mogen maximaal 30 genodigden aanwezig zijn. Dit zijn gasten van de KNWU, Provincie 

Drenthe, gemeente Emmen en partners van de organisatie. De aanwezige genodigden 

moeten over een ticket beschikken en zich registreren bij de organisatie. Er worden geen 

tenten geplaatst. De genodigden kunnen parkeren op de openbare parkeerplaatsen. 

Jury / organisatie: 

• Juryleden komen niet in aanraking met de renners en begeleiding. 

• Aantallen van de jury en van de organisatie worden geminimaliseerd en zijn zichtbaar 

geaccrediteerd. 

• Vergaderingen vinden plaats in de permanence waar aan de voorschriften van 1,5 meter kan 

worden voldaan. 

• Voor jury en organisatie geldt een verplichting van 1,5 meter afstand en dragen van 

mondkapjes. Deze verplichting geldt zowel voor de permanence als het evenemententerrein.  

 

De Muur van Emmen. 

In het parcours is de oude vuilnis belt, de Muur van Emmen, opgenomen. 

De volgauto’s mogen niet over deze klim en afdaling van de Muur en worden halverwege de eerste 

opgang afgeleid naar links, waar ze onderaan de afdaling, via de parkeerplaats, weer achter hun 

renner of renster aan kunnen sluiten. Volg ook hier de aanwijzingen van de seingever. 
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Pers: 

• Het NK Tijdrijden is alleen toegankelijk voor geaccrediteerde media. Er zal met een maximum 

aantal worden gewerkt, waarbij maximaal 1 accreditatie per medium beschikbaar is.    

• Aanmelden van pers kan d.m.v. een accreditatieformulier via de organisatie. 

• Alle mensen van de media zijn verplicht om de accreditatie zichtbaar te dragen. 

• Afspraken voor interviews moeten vooraf met de renners worden gemaakt. 

• Er dient tijdens de interviews altijd de 1,5 meter afstand in acht worden genomen. 

• De bescheiden voor geaccrediteerde media kunnen in de permanence worden afgehaald (of 

worden toegezonden mits op tijd aangevraagd). 

Parkeren; 

Parkeren op de door de organisatie aangewezen parkeerplaatsen. Zie de duidelijke kaart in deze 

Technische Gids. Volg de borden P1 en P-Vip vanaf de Rondweg, via Meerdijk richting Stadion FC 

Emmen. van Emmen richting Parkeerplaats. Adres: Meerdijk 59, Emmen.  

Voor de parkeerplaatsen worden de deelnemers gevraagd zich te melden op naam en categorie, 

zodat de organisatie de juiste parkeerplaatsen kan aanwijzen. Hier worden ook de rugnummers 

uitgereikt en de polsbandjes voor de begeleiding.  

Hou je graag aan de aanwijzingen van de organisatie om alles snel uit te kunnen voeren. 

 

Verplicht testprotocol COVID-19 PCR-test voor alle renners en begeleiders 
Om te mogen starten, dienen alle renners en begeleiders te worden getest op het COVID-19 virus 
(Coronavirus). Het Nederlands kampioenschap wielrennen past met betrekking tot COVID-19 het 
testprotocol van de UCI toe. Dat betekent dat: 
  
Voor het Nederlandse Loterij NK Tijdrijden op woensdag zij op 3 dagen voor het NK een COVID-19 
test moeten doen, conform UCI-richtlijnen voor World Tour wedstrijden. De verplichting voor deze 
testen is voor alle deelnemende renners en aanwezige (geaccrediteerde) begeleiding. 
  
• Alle renners en begeleiders (Beloften, Elite mannen en vrouwen) dienen gedurende 6 dagen voor 
hun wedstrijd elke dag de vragenlijst m.b.t. de gezondheidstest 

op https://www.thuisarts.nl/vragentest/corona te doorlopen en uit deze dagelijkse vragenlijsten 
zijn geen aanwijzingen van mogelijke COVID gerelateerde symptomen. 
  
• De teams zijn verplicht om van alle renners en begeleiders de resultaten en de verklaring/uitslag 
van de COVID-19 PCR test en verklaring dat de dagelijkse vragenlijsten zijn ingevuld te overhandigen 
aan de jury bij het afhalen van de rugnummers ter controle. Let op vaccinaties gelden niet als 
vrijstelling voor het ondergaan van een test en vragenlijst, je dient ter aller tijde een PCR test gedaan 
te hebben. (let op, de technische gids zal op het bovenstaande nog aangepast worden, de 
formulieren hoeven niet naar de bondsarts gestuurd te worden). 
  
Om de teams te helpen zodat iedereen in staat is om de COVID-19 PCR test te kunnen laten 
afnemen, heeft de KNWU voor testmogelijkheden op diverse locaties in het land gezorgd. Daarvoor 
werkt de KNWU samen met Eurofins, voor een gereduceerd tarief per test kan men zich laten testen 
(zie bijlage). Indien gebruik gemaakt wordt van een andere instantie, dan dient de naam van de 
instantie en de verklaring te worden gepresenteerd. 
  

https://www.thuisarts.nl/vragentest/corona
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3.  Programma 16 juni  

 

Ophalen startnummers beloften vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur  

Ophalen startnummers dames  vanaf 11.15 uur tot uiterlijk 12.45 uur 

Ophalen startnummers elite  vanaf 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur  

Ploegleidersvergadering   10.00 uur 

Jury vergadering   9.00 uur 

 

3 blokken per categorie met 16 renners per blok 

Beloften heren    

Blokken  Starttijd  Doorkomst eerste ronde  Finish  

Eerste start blok 1  11.01  11.24  

Laatste start blok 1  11.17 11.40  

Finish laatste renner blok 1    12.03 

Eerste start blok 2 11.45  12.08  

Laatste start blok 2  12.01 12.24  

Finish laatste renner blok 2   12.57 

Eerste start blok 3  12.31 12.54  

Laatste renner blok 3 12.47 13.10  

Finish laatste renner blok 3   13.33 

    

Dames     

Blokken  Starttijd  Doorkomst eerste ronde  Finish  

Eerste start blok 1  13.15  13.38  

Laatste start blok 1 13.31 13.54  

Finish laatste renner blok 1    14.17 

Eerste start blok 2 14.01 14.24  

Laatste start blok 2 14.17 14.40  

Finish laatste renner blok 2   15.03 

Eerste start blok 3 14.45 15.08  

Laatste start blok 3 15.01 15.24  

Finish laatste renner blok 3   15.57 

    

Elite heren     

Blokken  Starttijd  Doorkomst eerste ronde  Finish  

Eerste start blok 1  16.31 16.49  

Laatste start blok 1 16.47 17.05  

Finish laatste renner blok 1   17.23 

Eerste start blok 2  17.15 17.33  

Laatste start blok 2 17.31 17.49  

Finish laatste renner blok 2   18.07 

Eerste start blok 3 18.01 18.19  

Laatste start blok 3 18.17 18.35  

Finish laatste renner blok 3   18.53 
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Activiteit Locatie 

Permanence WSV Emmen 
Ullevi 16 
7825 SE Emmen  

Ploegleidersvergadering WSV Emmen 
Ullevi 16 
7825 SE Emmen 

Antidopingcontrole WSV Emmen 
Ullevi 16 
7825 SE Emmen 

Persruimte  De Atlas Renn4 
Ullevi 26 
7825 SC Emmen  

Kleedgelegenheid. Er is geen kleedgelegenheid aanwezig. 

Start Parkeerterrein Meerdijk  
Parkeerplaats P5 

Finish Parkeerterrein Meerdijk 
Ullevi  
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4. Medische begeleiding 

 

De medische begeleiding wordt verzorgd door Praktijk Balans in Hoogeveen.  

Coördinator is : Mw. Gea Koster: 06-54935727, zij zijn aanwezig met 6 personen. Daarnaast is 

Topmedical Team aanwezig met een ambulance en een arts.  

 

Ziekenhuis: 

Scheper Ziekenhuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Boermarkeweg 60                                                                                                                                              

7824 AA Emmen                                                                                                                                                     

Tel: 0591-691911 

 

Universitair Medisch Centrum Groningen 

Hanzeplein 1 

9700 RB Groningen 

050-361 61 61 
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Bijlage 1 Route:  
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Bijlage 2 plattegrond start en finish terrein: 
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Bijlage 3 Parkeren renners en organisatie: 

 

 

 

 

 

 

 



13 
Versie; 9 juni 2021; 8.50 uur   

Bijlage 4: Wedstrijdreglement Ned. Kampioenschap Tijdrijden 2021 te Emmen 

Art.1.                                                                                                                                                                                                                 
De Nederlandse Kampioenschappen Tijdrijden 2021, (verder te noemen NKT), worden georganiseerd door Jansen Event-
Sportmanagement i.s.m. de KNWU, de Provincie Drenthe en de gemeente Emmen.                                                                                                                 
De organisatie is bereikbaar op het adres: Zuidenveldstraat 20, 7841 CK in Sleen. 

Art2.                                                                                                                                                                                                                               
Het NKT wordt verreden op woensdag 16 juni 2021 te Emmen. De Start en de Finish zijn bij sportpark Meerdijk in Emmen. 

Art.3.                                                                                                                                                                                                                             
De wedstrijden worden verreden volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en instructies van de KNWU en UCI. 
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de route, reglementen, bepalingen en instructies van de UCI,KNWU en 
de organisatie. Er wordt gestraft volgens de regels van de KNWU en UCI.     

Art.4.                                                                                                                                                                                                                                 
De uitgifte van de rugnummers, kaderplaatjes, accreditaties en andere bescheiden, voor zover nog niet toegezonden, maar 
vindt plaats in de permanence: kantine van WSV Emmen.  

Art.5                                                                                                                                                                                                                    
Er is niet in een kleedgelegenheid voorzien. 

Art.6.                                                                                                                                                                                                                                    
De organisatie zet geen neutrale materiaalwagens in. Ploegen kunnen alleen eigen ploegwagens inzetten.                                  
Daarnaast zal, ter beveiliging, voor iedere renner een motard rijden. 

Art. 7.                                                                                                                                                                                                      
Officiële volgwagens worden uitgerust met KNWU en/of Organisatie autostroken.                                                                                    
De autostroken en volgnummers voor de volgauto worden verstrekt tijdens de uitgifte van de rugnummers in de 
permanence. Volgauto’s die zonder toestemming van de jury of organisatie toch in het parcours rijden worden na overleg 
door de jury, organisatie en/of politie verwijderd. Alle chauffeurs van de volgauto dienen te beschikken over een geldige en 
toonbare licentie. 

Art.8.                                                                                                                                                                                                                              
Er wordt geen afvalzone ingericht. Renners en begeleiders in de volgauto dienen hun afval en/of lege bidon zelf mee te 
nemen en in de daarvoor geplaatste container te werpen en niet in de natuur.  

Art.9                                                                                                                                                                                                                                             
De renner/renster dient ten laatste 5 minuten voor de start bij het startpodium aanwezig te zijn. 

Art.10.                                                                                                                                                                                                                                           
Alle volgauto’s en motoren (m.u.v. politie ,jury en medische dienst, worden in de laatste ronde voor de finish afgeleid naar 
de parking deelnemers. 

Art.11 
Om veiligheidsredenen mag een achterop geraakte renner alleen worden ingehaald wanneer dat veilig en verantwoord kan 
en de ingehaalde renner hiervan pertinent geen hinder van ondervindt. Zulks ter beoordeling van de jury. 

Art.12.  
De wedstrijden worden verreden op een geheel afgesloten parcours en worden begeleid door het Motorbegeleidingsteam 
uit Assen. De renners en begeleiders zijn verplicht  alle instructies van de politie, jury, officials en/ of de organisatie op te 
volgen. Negeren van deze instructies kan een startverbod of diskwalificatie tot gevolg hebben. 

Art. 13.                                                                                                                                                                                                                               
Op zoveel mogelijk gevaarlijke punten worden door de organisatie verkeersregelaars/ signaleurs geposteerd. Van de renner 
wordt verwacht dat ze op deze punten voorzichtig zijn. 

Art.14.                                                                                                                                                                                                                         
De renner mag in geen enkel geval “stayeren” achter een volgauto of mededeelnemer. Indien dit wel gebeurd leidt dat 
onmiddellijk tot diskwalificatie. Zulks naar het oordeel van de jury. 
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Art.15.                                                                                                                                                                                                                                    
De volgauto kan achter de renner plaatsnemen vanaf de parkeerplaats direct na de start. Hier vindt ook de opstelling van 
de volgauto’s plaats op basis van startnummer van de renner. 

Art.16.                                                                                                                                                                                                                                
Er wordt in het NKT gestreden om nationale titels in diverse categorieën. 

Art.17.                                                                                                                                                                                                                                       
De winnaars (1,2 en 3 van elke categorie) worden 5 minuten voor de huldiging bij het podium verwacht voor de officiële 
huldiging . Tijdens deze huldiging wordt van de renner verwacht dat hij / zij blootshoofds en zonder hoofdband of zonnebril 
op het podium verschijnen. Ook is reclame op het gedragen mondkapje op het podium niet toegestaan.                                   
De renners dienen zich na de huldiging ook beschikbaar te houden voor een eventuele persconferentie. 

Art.18. 
Het antidopingreglement van de KNWU/UCI is volledig van toepassing op deze wedstrijd. De Nederlandse wetgeving is 
tevens van toepassing op het anti-dopingreglement. 

Art.20. 
In alle gevallen waarin de reglementen van de UCI,KNWU of de Technische Gids niet voorzien beslist de jury over wedstrijd 
technische zaken en de organisatie over organisatorische zaken. 

De Technische Gids kan aan veranderingen onderhevig zijn. Het kan aangepast worden indien dit nodig is i.v.m. 
bijvoorbeeld het bekend worden van nieuwe coronamaatregelen, deelnemersaantallen, programmawijzigingen etc. De 
laatste versie van de Technische Gids is daarbij leidend. 

Art.21. 
Alle deelnemers rijden met hun eigen transponder. 

Art.22.  
Een medische dienst staat zowel tijdens als voor en na de wedstrijd ten dienste van de renners/rensters en volgers. De 
EHBO kan op verzoek van de renners/rensters of begeleiders  op elk moment bijstand bieden. Het adres van het ziekenhuis 
in de omgeving is vermeld in de Technische Gids. 

Art.23.  
De organisatie, de KNWU alsmede andere bij de organisatie betrokken instanties/ personen kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden voor enige schade, vermissing van goederen en/of ongevallen, opgelopen dan wel veroorzaakt door 
deelname aan- en/of bijwonen van- dit NKT voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijd. 

Art.24. 
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. In alle gevallen waarin het KNWU reglement niet voorziet , 
beslissen de wedstrijdcommissarissen, eventueel in overleg met de organisatie en/of een vertegenwoordiger van de KNWU. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 


