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Algemene informatie 
 

Organisatiecomité  
Stichting Wielercentrum Assen 
Coördinator: Tamara Peek 
 
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie 
Coordinator NK’s KNWU: Rene Kos 
 

College van commissarissen 
 

Juryvoorzitter/wedstrijdleider Edwin Cruijssen 

Secretaris Gerrit Roelofsen 

Commissaris Nelie Schouten 
Commissaris Koos Feiken 

Commissaris Fred van Dorland 
Commissaris Bram Dijkhuis 

Commissaris Klaas Meindertsma 

Videofinish Anjan Folkertsma 

Aankomstrechter Leo van der Linden 

Microfonist Rikus Bartol 
Computerverwerking Daan Brand 

Wedstrijdcommissaris Richard Vermeeren 

 
 

Anti-Doping Controle   
Dopingautoriteit Nederland 
Postbus 5000 
2900 EA Capelle a/d IJssel  

 

Permanence: 
De permanence is gevestigd in het Zalencentrum Wielerhome (SOW) 
Stadsbroek 11-a 
9405 BK Assen 
T: 0592-354 893 
 

Kleedruimtes 
Stadsbroekhal 
Stadsbroek 11-c  
9405 BK Assen 
 

Ziekenhuis 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
Europaweg Zuid-1 
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9401 RK Assen 
T: 0592-325 555 
 

Alarmnummers 
Ambulance: 112 
Brandweer: 112 
Politie: 112 
 

EHBO 
Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Assen 
Mirjam Hindriks - Gijsbertsen 
Coördinator Hulpverlening 
hulpverlening@ehbo-assen.nl 
 

Juryvergadering 
De juryvergadering vindt plaats in de juryruimte van Zalencentrum Het Wielerhome 
(Stadsbroek 11a, 9405 BK Assen)  
Datum en tijd: Zaterdag 17 juli 9:00 uur.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:hulpverlening@ehbo-assen.nl
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AANVULLEND REGLEMENT NEDERLANDSE BAANKAMPIOENSCHAPPEN 2019 
 

Algemene bepalingen 
De Nederlandse zomer baankampioenschappen 2021 worden verreden onder reglementen 
van de KNWU. 
 
Het onder Titel XlV opgevoerde Antidoping Controle Reglement is van toepassing. 
De controlelocatie is gevestigd in de kleedruimte van het Regionaal Wielercentrum Noord 
 
Het KNWU straffenbarema is van toepassing. 
 
De open houten kombaan op het Regionaal Wielercentrum Noord is 200 meter lang. 
 

Deelname 
De deelname aan de Zomer Nederlandse Kampioenschappen Baan 2021 staan open voor:  

- Nieuwelingen jongens 
- Junior vrouwen/Nieuwelingen meisjes (rijden gezamenlijk één kampioenschap)  
- Junioren  

 

Duur Omnium 
Het omnium bestaat uit vier wedstrijden welke op één dag in de volgende volgorde worden 
verreden: 
(I)Scratch  
(II)Temporace   
(III)Afvalkoers 
(IV)Puntenkoers 
 

Kwalificaties 
In wedstrijden waar het aantal renners de baanlimiet overschrijdt en geen bestaande 
kwalificatie is voorzien, zal de selectie van deelnemende renners als volgt worden bepaald: 
Alle startende renners zullen eerst een kwalificatie puntenkoers in series rijden over een 
afstand en aantal sprints zoals bepaald in het reglement voor de kwalificatie puntenkoers. 
De series worden verreden om te komen tot een voor de baan geldende maximum aantal 
renners, omdat zonder de kwalificatie het maximum aantal toegestane renners wordt 
overschreden. Een evenredig aantal renners zal in iedere serie worden gekwalificeerd voor 
deelname aan het omnium. Om gelijkwaardige series te creëren heeft het college van 
commissarissen het recht om met minder dan het aantal toegestane renners voor de baan 
het omnium aan te vangen. Alle renners welke zich niet kwalificeren zullen gezamenlijk 
worden geklasseerd op de laatste plaats. Renners welke niet zijn gefinisht in de series zullen 
niet worden geklasseerd (DNF).  
 

Transponder/Chip: 
Het gebruik van de persoonlijke chip/transponder is verplicht. 
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Organisatie van de competitie 
Voor zover mogelijk is er een tijdsspanne van tenminste 30 minuten tussen twee 
wedstrijden. 
Iedere renner die niet aan de start verschijnt bij een van de wedstrijden zal niet toegestaan 
worden deel te nemen aan de daaropvolgende wedstrijden en wordt beschouwd als de 
competitie te hebben opgegeven. Hij zal daartoe als laatste geplaatst worden in het 
eindklassement met de aanduiding “DNF” (is niet gefinisht). 
 
De renners dienen 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd zicht te melden dit i.v.m. met 
het eventueel inlopen van de tijdsduur op het programma 
 
In alle wedstrijden dienen de renners zich in volgorde op te stellen langs de railing en op de 
sprinterslijn volgens de startlijst. Voor de scratch zal dit gebaseerd zijn op de laatste UCI 
Omnium stand. Voor de tempo wedstrijd, afvalwedstrijd en puntenkoers zal de 
startvolgorde gebaseerd zijn op de meest recente tussenstand in het Omnium klassement 
 
In het geval van de scratch en temporace, zal een renner welke twee ronden verliest uit de 
wedstrijd worden gehaald. Deze renner zal bestraft worden met een aftrek van 40 punten in 
het klassement van het Omnium en krijgt de volgende beschikbare plaats toegewezen, 
bepaald door het aantal renners wat op dat moment nog in de baan is. Als de renner om 
welke reden dan ook niet uit de wedstrijd is gehaald, zal deze geklasseerd worden op het 
punt waar men was toen de tweede ronde verloren werd (inclusief de aftrek van de punten). 
 
Wanneer een renner die de wedstrijd niet beëindigt als gevolg van een val in de laatste 
kilometer, of niet in staat is om terug te keren op de baan tijdens de laatste kilometer, wordt 
de plaatsing toegewezen in de volgende beschikbare stand (en punten) gebaseerd op 
afgelegde ronden en het aantal resterende renners in de baan op dat moment. 
 

Stand 
Na elke wedstrijd (alleen eerste drie onderdelen) wordt een volledige uitslag opgemaakt.  
De winnaar van elk onderdeel ontvangt 40 punten, nummer 2 ontvangt 38 punten, nummer 
3 ontvangt 36 enz.  
 
Een optelling van de uitslagen behaald in iedere wedstrijd wordt in oplopende volgorde na 
elke wedstrijd vernieuwd.  
Voorafgaand aan de puntenkoers wordt een tussenstand opgesteld. Renners beginnen aan 
de puntenkoers met dit puntentotaal. De gewonnen en verloren punten in de puntenkoers 
worden bij of van het totale aantal punten van de renners opgeteld/afgetrokken. De totale 
eindstand ontstaat na de puntenkoers. De winnaar van het NK Omnium is de renner met de 
meeste punten. In geval van een gelijke stand, is de aankomst van de laatste sprint in het 
laatste onderdeel doorslaggevend. 
 

Inschrijving en deelname NK Omnium Duur: 
Iedereen die aan het NK Omnium Duur) wil deelnemen dient in te schrijven via MijnKNWU. 
Afschrijvingen kunnen uitsluitend gedaan worden aan: baansport@knwu.nl. 
 

mailto:baansport@knwu.nl
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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 huldigingspodium hebben 
verlaten. 
De renner die, bij huldiging direct na afloop van een ander onderdeel, niet voor huldiging 
gereed staat bij het huldigingspodium ontvangt een boete ten bedrage van minimaal € 25,00 
tot maximaal € 50,00, ongeacht een sanctie bij niet verschijnen voor de huldiging. 
  

Begeleiders/Toegang tot het parc-fermé (rennerskwartier op het middenterrein) 
!!Zie hiervoor het addendum op pagina 11!! 
Tot het Rennerskwartier op het middenterrein van de baan hebben uitsluitend toegang: 
- De deelnemende renners; 
- Geaccrediteerde begeleiders (per deelnemende renner kan er 1 geaccrediteerde 
begeleider op het middenterrein worden toegelaten). 
- Geaccrediteerde vertegenwoordigers van de organisatie, de jury, de medische  
  dienst, de pers of andere media in bezit van perskaart en  
- Overige door de organisatie of de KNWU aangewezen personen. 

 
In het parc-fermé (rennerskwartier) is het nuttigen van alcoholische dranken verboden. Op 
het gehele terrein geldt een rookverbod. 
 
Renners waarvan begeleidende personen zonder geldige accreditatie niet voldoen aan het 
verzoek om het parc-fermé (rennerskwartier) of middenterrein te verlaten, worden van 
verdere deelname aan de kampioenschappen uitgesloten. 
 

COVID 19 
De basisregels worden gerespecteerd: 

- Houd 1,5 meter afstand 
- Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog 
- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. 
- Er mag publiek aanwezig zijn, hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter 

gebruikt worden, een vaste plaats is verplicht 
- Personen die binnen de 1,5 meter in aanraking komen met de deelnemers dienen 

een mondkapje te dragen (Juryleden, vasthouders, mecaniciens) 
 

 

Materiaal 
Voor junioren is het verzet vrij  
Nieuwelingen: 
Verzet 7.01 m 
Bij de nieuwelingen mag alleen gereden worden met wielen met ten minste 16 spaken en de 
velghoogte mag maximaal 50mm   
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Wanneer een combinatiewedstrijd wordt verreden waar verschillende leeftijdscategorieën 
aan deelnemen, dan is het in nationale wedstrijden toegestaan om te rijden met het verzet 
van de hoogste categorie. 
 

 
Zie voor verdere bijzonderheden dit onderwerp betreffende de Jaarlijkse besluiten (baan-
veld} Versie 15-01-2021 onder: http://www.knwu.nl/jury-reglementen/jaarlijkse-besluiten 
  

Slotartikel 
In alle gevallen waarin dit en/of het KNWU reglement niet voorziet, beslissen betreffende 
wedstrijd technische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en voor wat betreft 
organisatorische aangelegenheden de organisatie en/of een vertegenwoordiger van de 
commissie baansport van de KNWU. 
 

Prijzenschema  
Nationale kampioenschappen (per categorie) 
 
1e plaats: Gouden medaille en nationale kampioenstrui  
2e plaats: Zilveren medaille 
3e plaats: Bronzen medaille  
  
 

Vrijwaringsclausule 
Regionaal Wielercentrum Noord, Stichting Wielercentrum Assen, Wielervereniging Roden, 
gemeente Assen, 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 Zomer Nederlandse Baankampioenschappen in het 
Wielercentrum Assen.  
 
 
  

http://www.knwu.nl/jury-reglementen/jaarlijkse-besluiten
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Programma 
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Plattegrond 
 
  



 11 

Addendum Technische Gids Zomer NK baan 17 juli 2021 
 
In de technische gids is een artikel opgenomen over de toegang tot het parc-fermé. In 
verband met het wijzigen van de coronamaatregelen op de persconferentie dd 9-7-2021 is 
deze gewijzigd en onderstaande maatregel is tijdens het NK van kracht: 
 

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

Tot het Rennerskwartier op het middenterrein van de baan hebben uitsluitend toegang:  

• -  De deelnemende renners in bezit van rugnummer;  
• -  Geaccrediteerde trainers (aangewezen door RTC en/of KNWU),  

• -  Geaccrediteerde vertegenwoordigers van de organisatie, de jury, de medische 
dienst, de pers of andere media in bezit van perskaart en  

• -  Overige door de organisatie of de KNWU aangewezen personen.  

In het parc-fermé (rennerskwartier) is het nuttigen van alcoholische dranken 
verboden. Op het gehele terrein geldt een rookverbod.  

Renners waarvan begeleidende personen zonder geldige accreditatie niet voldoen 
aan het verzoek om het parc-fermé (rennerskwartier) of middenterrein te verlaten, 
worden van verdere deelname aan de kampioenschappen uitgesloten.  

Tot de start van het toernooi om 10:30 uur is er mogelijkheid om per renner 1 
begeleider mee te laten helpen met het dragen van spullen naar het middenterrein. 
Hiervoor is een passeerkaart beschikbaar bij de toegangscontrole. Er worden 
maximaal 5 passeerkaarten uitgegeven. Er wordt toezicht gehouden op het juiste 
gebruik ervan.  

Begeleiders mogen aan de buitenring van de baan plaatsnemen op een zitplaats. 
Deze zijn deels aanwezig of mogen zelf worden meegebracht. Volg bij het placeren 
altijd de aanwijzingen op van de coronaverantwoordelijken en leef de 
basismaatregelen na.  
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