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Jeugdronde van Gelderland
20 september 2020

Technische Gids
Organisatie: AR&TV De Adelaar, Apeldoorn
Datum: 14 september 2020
Versie: 1.0 Definitief

Voorwoord GoinGDutch
We zijn zeer vereerd dat GoinGDutch onze hoofdsponsor is dit jaar.
GoinGDutch heeft als doel de bereikbaarheid en mobiliteit rond steden en luchthavens verder te
verbeteren. Met behulp van slimme mobiliteitsoplossingen, een vooruitstrevende technologische
infrastructuur en een krachtige fiets community zorgt GoinGDutch voor de ultieme fiets-woonwerkervaring voor forenzen rondom drukke steden en luchthavens. Een centraal element in de aanpak
van GoinGDutch is de aanleg van interactieve snelfietsroutes rondom drukke steden en luchthavens.
In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is GoinGDutch een onderzoek gestart genaamd
‘samen op het fietspad’. In dit onderzoek worden onder meer de bevindingen van jeugdrijders
onderzocht.

https://goingdutch.bike/nl/goingdutch-vergroot-bereikbaarheid-en-mobiliteit-rondom-steden-enluchthavens-met-slimme-mobiliteit-en-interactieve-fietsroutes/
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Voorwoord Uw gastheer
R & TV De Adelaar (De Apeldoornse Ren- en Toeristenvereniging De Adelaar) is een bloeiende
wielrenvereniging uit Apeldoorn. De vereniging werd op 2 maart 1933 opgericht in het toenmalige
Hotel Vloon aan de Stationsstraat en is met bijna 800 leden één van de grotere wielrenverenigingen in
Nederland. AR & TV De Adelaar kent verschillende groepen variërend van off-road, weg- en het
baanwielrennen.
De Adelaar was één van de weinige verenigingen in Nederland met een eigen wielerbaan, waarop veel
grote namen uit de wielergeschiedenis wedstrijden hebben gereden. In 1999 moest de verouderde
wielerbaan wijken voor woningbouw. Het heeft bijna 10 jaar geduurd, maar sinds 2008 ligt in
Apeldoorn de mooiste wielerbaan van Nederland, als onderdeel van het Omnisport.
AR&TV De Adelaar heeft in de afgelopen 85 jaar een belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van de
wielersport in Noord, Oost en Midden Nederland. Naast bekende Adelaars zoals Henk Lubberding,
Leon van Bon en Kenny van Hummel hebben vele jeugdrenners zich kunnen ontwikkelen tot actieve
sporter. Binnen onze vereniging wordt veel geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Dit doen we op de baan
met vele evenementen maar ook op de weg.
Al tientallen jaren organiseren we de Jeugdronde van Apeldoorn en vele bekende en minder bekende
jeugdrenners hebben hier mooie wedstrijden gereden. Na de start van de Giro in 2016 is dit een
mooie gelegenheid om het jeugdwielrennen verder onder de aandacht te brengen in Apeldoorn en
omgeving.
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Voorwoord Voorzitter wegwielrennen Boyd Timmerman
Beste wielervrienden uit Apeldoorn en omgeving,
Namens AR & TV De Adelaar heet ik u heel hartelijk welkom op de GoinGDutch Ronde van Gelderland
2020 voor alle jeugdcategorieën. Ja, u leest goed. We zijn erg trots dat we GoinGDutch als
hoofdsponsor aan ons evenement hebben mogen verbinden. Geweldig!
Ik ben blij dat jullie je met grote getalen hebben ingeschreven voor deze wedstrijd, om te strijden voor
de podiumplekken en punten voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap.
Ook ben ik zeer vereerd met de aanwezigheid van wethouder, de heer Stukker van de gemeente
Apeldoorn, die vandaag aanwezig is en ook een start zal verrichten. De gemeente Apeldoorn is een
actieve gemeente die sporten stimuleert. We zijn erg blij met de support vanuit de gemeente!
Met zo’n 350 deelnemers en 8 categorieën hebben wij een vol programma.
Tot slot zou deze wedstrijd niet kunnen worden georganiseerd zonder het jury korps van de KNWU
(wedstrijdsecretariaat, wedstrijdorganisatie) onze sponsoren en alle vrijwilligers. Namens alle
deelnemers wil ik jullie dan ook hartelijk bedanken voor jullie bereidwilligheid en belangeloze inzet.
Als bestuurslid van AR&TV de Adelaar wens ik jullie allemaal heel veel succes en plezier tijdens de
wedstrijden!

Boyd Timmerman,
Voorzitter wegwielrennen AR&TV de Adelaar.
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Voorwoord Wethouder Sport Gemeente Apeldoorn Nathan Stukker
Beste wielrenners en fans,
Met een half jaar uitstel door het corona-virus is vandaag gelukkig toch nog de GoinG Dutch
Jeugdronde van Gelderland. Heel fijn dat er alsnog een editie 2020 is!
Deze jeugdronde is een prachtige Nederlandse klassieker voor aanstormend wielertalent. Op een
pittig parcours kunnen de jonge renners laten zien wat ze waard zijn. Een prachtige manier om
wedstrijdervaring op te doen en de eigen grenzen te verleggen. En dat allemaal in het fraaie landschap
tussen Beekbergen en Lieren, aan de zuidkant van Apeldoorn. Compleet met jurywagens en volgers op
motoren. En dat is bijzonder voor een jeugdronde.
Ik vind het mooi te zien hoe deze wielerkoers zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Deze
Ronde van Gelderland heeft inmiddels een rijke historie als klassieker voor junioren en dames. Met
prominente winnaars, onder wie Marianne Vos, Leontien van Moorsel en Kirsten de Wild.
Het laat zien dat de Apeldoornse Ren- en Toeristenvereniging De Adelaar niet alleen meegaat met
haar tijd, maar ook tot veel in staat is. Een wedstrijd organiseren met meer dan 250 deelnemers,
vraagt om een strakke organisatie en inzet van vele vrijwilligers – zeker in onze anderhalvemetersamenleving. En keer op keer laat De Adelaar zien dat ze dit soort grote klussen goed aankan. Ik
vermoed dat het geheim daarachter is dat de Adelaar een hechte vereniging is, met veel betrokken
leden en ouders. Samen de schouders eronder en dan is dit het resultaat.
Super!

Ik wens iedereen een sportieve dag en heel veel succes!

Met sportieve groet,
Nathan Stukker
Wethouder gemeente
Apeldoorn
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1. Introductie
In 2020 zal de jaarlijkse jeugdwielerronde van ARTV De Adelaar worden georganiseerd. Door de
COVID-19 maatregelen hebben we dit jaar moeten besluiten om de jeugdronde (eenmalig) te
verplaatsen naar september. Daarbij hebben we eveneens besloten om een wedstrijd voor
Nieuwelingen (J) toe te voegen. Deze technische gids geeft aan hoe de jeugdronde georganiseerd
wordt.
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2. De Wedstrijd
De GoinGDutch Ronde van Gelderland 2020 is een wielerronde voor jeugd licentiehouders onder
auspiciën van de KNWU. Dat betekent dat jeugdrenners op het hoogste landelijke niveau strijden
vooroverwinningen.
De ronde heeft al een jarenlange historie en heeft al vele wielertalenten naar voren gebracht. Nadat
we jarenlang onderdeel waren van de damesprofwedstrijd Ronde van Gelderland staat vanaf 2018 de
wielerronde als zelfstandige wedstrijd op de landelijke wieleragenda.
De ronde wordt in 2020 verreden op zondag 20 september. Tussen 9.00 en 17:00 rijden kinderen
tussen 7 en 16 jaar de wedstrijden (categorie 1-7 en nieuwelingen jongens). Hiervoor is een “rit in lijn”
bedacht, waarbij de verschillende categorieën een soort klassieker rijden compleet met
motorbegeleiding, jury en materiaalwagens.
De start en finish is in Beekbergen, aan de Kerkeveld.
De Jeugdronde van Gelderland is een officiële KNWU koers waarin de landelijke top van jeugdrenners
in de leeftijd van 7 tot 14 jaar aan de start komen. Dit jaar zijn daar de Nieuwelingen Jongens aan
toegevoegd. De wedstrijd gereden onder het reglement van de KNWU.
De dagindeling ziet er als volgt uit:
-

KNWU Nieuwelingen Jongens
KNWU Jeugdwedstrijden
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3. Organisatiereglement
1. De “Ronde van Gelderland, voor Jeugdrenners”, hierna te noemen “de wedstrijd”
wordt op zondag 20 september 2020, georganiseerd door AR&TV De Adelaar, hierna te
noemen “de organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de
vergunningen en ontheffingen van de overheden.
Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de
secretaris van de organisatie.
2. Aan deze wedstrijd wordt deelgenomen door KNWU licentiehouders voor de
jeugdcategorieën en Nieuwelingen Jongens (1e en 2e jaar gezamenlijk). De afstanden en aantal
ronden worden later in deze technische gids benoemd.
3. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse
besluiten en nadere bepalingen instructies van de KNWU.
4. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: de reglementen, bepalingen en
instructies van de KNWU en de organisatie en de te volgen route.
5. Er is voor alle categorieën sprake van individuele inschrijving via MijnKNWU.
6. Het inschrijfgeld voor jeugdrenners is gratis. Nieuwelingen betalen 7,50 euro per renner. Bij
voorkeur wordt dit via de KWNU voldaan. Renners die ten tijde van het ophalen van het
rugnummer nog niet betaald hebben dienen dit ter plekke CONTANT en GEPAST te doen.
7. Het uitreiken van de ENKELE rugnummers en de kaderplaatjes (alleen voor Nieuwelingen)
heeft plaats tussen in de Permanence, Kerkeveld in Beekbergen, in de tent te herkennen aan
het bord “Inschrijvingen”. De rugnummers en kaderplaatjes dienen door de renner te worden
opgehaald tegen inlevering van de geldige licenties van de deelnemer. Het
rugnummer dient bij voorkeur aan de RECHTERKANT te worden opgespeld.
Kaderplaatjes dienen te worden ingeleverd na de koers, gelijktijdig met het rugnummer. Na
het inleveren van het rugnummer wordt de licentie teruggegeven.
8. Nieuwelingen renners met een EVEN rugnummer van 60 TOT EN MET nummer 110 worden
geacht om hun VOORWIEL in te leveren. Renners met een ONEVEN rugnummer van 61 TOT
EN MET nummer 111 worden geacht om hun ACHTERWIEL in te leveren. Overige renners
binnen de Nieuwelingen categorie en andere jeugdcategorieën dienen geen wiel in te leveren.
We accepteren alleen velgen voor velgremmen (en voorzien hier dus in koers in).
9. Er is geen verkleed- en wasgelegenheid aanwezig
10. De ploegleiders die gevraagd zijn, om NEUTRAAL te rijden, worden verwacht op
de vergadering die om plaats 8.15 uur vindt, in de Permanence.
11. De juryvergadering vindt plaats om 8.15 uur in de Permanence.
12. De definitieve deelnemerslijsten zijn een kwartier voor aanvang van de wedstrijd uur
verkrijgbaar bij de start.
13. Vóór de start is het tekenen van de presentielijst verplicht. Dit kan vanaf een half uur
voor de start op het podium in de Permanence. Daarna stellen de deelnemers zich op in de
fuik.
14. De start vindt plaats volgens het schema verderop in de technische gids. De deelnemers zijn
verplicht tenminste 20 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de
organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar aangebracht rugnummer. Ook het door de
organisatie uitgereikte kaderplaatje (alleen Nieuwelingen) dient op de juiste wijze aan de fiets
te zijn bevestigd. Door de JURY zal er van te voren worden geloot. Tevens kunnen zij gebruik
maken van de verzetscontrole goot.
15. Voor zover bevoegd, en daartoe voorzien van KNWU- strook en ontvanger, stellen de
voertuigen in de volgerkaravaan zich op op de Kerkweg. Het meerijden in deze karavaan door
niet officiële personen en of voertuigen is verboden. Zij zullen na overleg met de
AR&TV De Adelaar, Draaiboek Jeugdronde van Gelderland
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

wedstrijdleiding, door het begeleidende politiekorps worden verwijderd. Motorrijders zorgen
voor begeleiding. Alle volgers en motorrijders voeren gedimde verlichting.
De bezemwagen is herkenbaar aan de groene vlag en een bezem.
Op punten, die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen met een
rode of gele vlag geplaatst. De deelnemers dienen bij deze punten de uiterste attentie
en voorzichtigheid te betrachten. Het parkoers is niet afgesloten voor het verkeer.
De deelnemers en begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door
de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van
deze aanwijzingen zal minimaal leiden tot startverbod of uitsluiting van de wedstrijd.
De Huldiging: De nummers 1, 2 en 3 van de Nieuwelingen en nummers 1, 2, 3 jongens en 1,2,3
meisjes van de jeugd, dienen zich te melden op het podium in de Permanence 5 minuten voor
aanvang van de Ceremonie.
Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de
wedstrijdcommissarissen worden ingediend, die daartoe bereikbaar is in de
juryvergaderruimte in de Permanence.
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade
aan derde, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomen.
Op de individuele uitslag Nieuwelingen is het prijzen schema P van de KNWU van toepassing.
De nummers 1,2 en 3 worden gehuldigd direct na de wedstrijd bij de jurywagen. Het
prijzengeld wordt binnen een maand per bank overgemaakt naar het opgegeven Ibannummer
Voor de jeugd zijn er per categorie 5 bekers beschikbaar voor de nummer 1,2,3, 4 en 5. Er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes.
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de
wedstrijd genomen of vinden sancties plaats tegen de betreffende begeleider.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische
aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische
aangelegenheden de organisatie.
De frequentie voor Radio Tour is 155.9375 MHz.
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5. Parcours, tijden, parkeren
Kleine ronde

AR&TV De Adelaar, Draaiboek Jeugdronde van Gelderland

Pagina 11 van 23

Omloop

Afstand
Cat 1: 3 ronden
Cat 2: 4 ronden
Cat 3: 6 ronden
Cat 4: 1 omloop en 1 ronde
Cat 5: 1 omloop en 4 ronden
Cat 6: 2 omlopen en 1 ronden
Cat 7: 2 omlopen en 3 ronden
Nieuwelingen: 5 omlopen

Na de gravelstrook in de omloop (Schalterdalweg) is er een strook voor verzorging ingesteld.
Op de Kerkeveld te Beekbergen wordt tot 200 m aan beide zijden van de jury bus een geluidsinstallatie
geplaatst waarover de microfonist verslag zal doen van de wedstrijden. Er wordt vanuit de koers
verslag gedaan vanaf de motor en is hoorbaar bij start/finish.

AR&TV De Adelaar, Draaiboek Jeugdronde van Gelderland

Pagina 12 van 23

Kleine ronde bij de start en doorkomsten

LET OP: Alle categorieën die de omloop rijden zullen de laatste ronde(s) tegenovergesteld rijden zoals
hieronder weergegeven:
Finishronde(s) na omloop

AR&TV De Adelaar, Draaiboek Jeugdronde van Gelderland
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Startijden
Datum: Zondag 20 september 2020
Parcours (kleine ronde) afgesloten: 8:30 – 17:00
Tijdschema:
6:30 – 8:30

Opbouwen parcours

7:30 – 8:15

Inleveren wielen Nieuwelingen (in Permanence)

7:30 – 8:15

Ophalen rugnummers nieuwelingen

8:00

Juryvergadering (in tent Permanence)

8:15

Opstellen Nieuwelingen

8:30

Opstellen Karavaan

9:00

Start Nieuwelingen

9:45

Ophalen rugnummers Cat. 7

10:30

Opstellen Cat. 7

11:00

Start Categorie 7

11:00

Ophalen rugnummers Cat. 6

11:30

Ophalen wielen Nieuwelingen

11:45

Opstellen Cat. 6

12:15

Start Categorie 6

12:15

Ophalen rugnummers Cat. 5

13:00

Prijsuitreiking Nieuwelingen, Cat 7 en 6

13:00

Opstellen Categorie 5

13:00

Ophalen rugnummers Cat. 4

13:30

Start Cat 5

13:45

Opstellen Cat. 4

14:00

Ophalen rugnummers Cat. 3

14:15

Start Categorie 4

14:45

Opstellen Cat. 3

15:00

Ophalen Cat. 1 en 2

15:15

Start Categorie 3

15:30

Opstellen Cat. 2
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16:00

Start Categorie 2

16:00

Opstellen Cat. 1

16:30

Start Categorie 1

17:00

Prijsuitreiking Cat 5, 4, 3, 2, 1

17:00

Afbreken Permanence

Vanwege de Coronamaatregelen is het niet mogelijk om op de kleine ronde in te rijden. Daarbuiten
geldt de weg als openbaar en is inrijden wel toegestaan (m.u.v. de momenten dat de weg wordt
afgezet voor de koers)

Parkeren
Vanaf het noorden: A50, afrit 23 (Loenen). afrit rechtsaf en direct weer rechts (Immenbergweg). Na 1
km. linksaf (Wittekruisweg). Na de spoorlijn (Ruggeweg). Aan het eind van de Ruggeweg kunt u
parkeren.
Vanaf het zuiden A50, afrit 23 (Loenen). Einde afrit linksaf en na 300m. rechtsaf (Immenbergweg). Na
1 km. linksaf (Wittekruisweg). Na de spoorlijn (Ruggeweg). Aan het eind van de Ruggeweg kunt u
parkeren.
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6. GoinGDutch Interviewt
In het teken van het onderzoek Samenophetfietspad, onderzoeken wij hoe jeugdrijders omgaan met
de toename aan e-bike en speed pedelecs. Wat vinden de jeugdrijders echt belangrijk? Hoe dragen zij
bij aan de veiligheid op het fietspad? Zijn er aanvullende regels nodig? Zo ja, welke?
Al deze vragen komen aan bod bij onze interviews tijdens De Jeugdronde van Gelderland.

7. GoinGDutch deelt uit
Naast een mooie bidon voor alle deelnemers geeft GoinGDutch aan de over-all winnaar van elke
categorie een uniek GoinGDutch wielershirt!
Trouwens, als je de bidon goed bekijkt zie je in de stipjes misschien wel de vorm van de grote omloop?

AR&TV De Adelaar, Draaiboek Jeugdronde van Gelderland
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8. Faciliteiten
Het activiteitenplan is separaat opgesteld.. Dranghekken voor afzetten van wegen worden ingezet
vanuit de Adelaar (75 stuks) en Oranjevereniging Voorst (150 stuks).
Er is geen horeca aanwezig vanwege Coronamaatregelen. Er zijn toiletten aanwezig die ieder uur
schoongemaakt worden.

9. Personeel
De verkeersregelaars worden in twee teams ingepland. Ieder team draait een shift. Alle
verkeersregelaars zijn gecertificeerd en dragen een verkeersregelaarshesje en fluit. Alle
verkeersregelaars worden tijdig uitgenodigd om vooraf een online verkeersregelaarsexamen te doen.
Pasjes, vlaggen en hesjes worden verdeeld via de organisatie.
Alle vrijwilligers melden zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de shift bij de organisatie tent op
de Permanence.
Voor de categorie Nieuwelingen vragen we aan ieder team die 3 of meer renners laat starten om 1
vrijwilliger ter beschikking te stellen als verkeersregelaar. Deze vrijwilligers zullen langs het parcours
ingezet worden zodat ze de koers kunnen zien. Deze teams zullen tijdig hierover door de organisatie
geïnformeerd worden. Als een team niet in staat is om een vrijwilliger ter beschikking te stellen dan
kan de organisatie besluiten om de deelnemer niet te laten starten.
Coördinatie vrijwilligers: Henk Mulder tel. 06–52497669
Zaterdag
9:00 – 13:00:
-

Ophalen auto’s
Inrichtingen Permanence

Zondag
Opbouwploeg: 6:00 – 8:30
Verkeersregelaars Shift 1: 09:00 – 13:00. Ophalen hesje en lunchpakket 8.30uur.
Verkeersregelaars Shift 2: 13:00 – 15:00 of 17.00 (5 stuks kleine ronde):
Afbouwploeg: 17:00 – 19:00

Permanence
Voor de Permanence en kleedruimtes zal gebruik gemaakt worden van een aantal faciliteiten
-

Inschrijvingen, podium:
o Kerkeveld 18, op de voormalige gemeentewerf

Het terrein is alleen toegankelijk voor deelnemers
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Rol
Inschrijvingen – 1 hoofd met medewerkers (1 per categorie)
Uitreiking – Rond missen
Uitreiking – Bekers en medailles
Facilitaire zaken
Verzetscontrole
Catering medewerkers
Sponsorbegeleiding/VIP
Catering VIP
TOTAAL

Aantal
2
1
1
2
2
1
1
11

Jury
Rol
Voorzitter
Microfonist
Aankomstrechter
Inschrijvingen
Opstellen
Videofinish/tijdwaarnemer
TOTAAL
Voorzitter

Leo van der Linden

Secretaris

Frank Veen

Aankomstrechter

Fred van Dorland

Microfonist

Rik Jansen

Aantal
1
1
1
1
1
1
6

Wedstrijdbegeleiding
Rol
Opstellen/bandenwissel
Motard
Volgauto
TOTAAL

Aantal
1
6
6
13

Auto’ s van de organisatie worden geleverd via Auto Eickhof – Marcel Eickhof
Neutrale PL auto’s worden geleverd door de volgende ploegen:
-

AR&TV De Adelaar: 2
Willebrord Wil Vooruit: 1
Wielerzone: 1

AR&TV De Adelaar, Draaiboek Jeugdronde van Gelderland
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Bezemwagen: Bus MADT Adelaar.
Motors: Motor Begeleidings Team Assen

10.

Sponsoring

Volgend jaar wordt de GoinGDutch Ronde van Gelderland weer verreden. Voor u als ondernemer
bestaat nu de mogelijkheid om nu alvast in te schrijven als sponsor voor deze ronde. We informeren u
graag met betrekking tot de mogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen met Henk Mulder via
Henk.Mulder@adelaar.org of telefonisch op 06-52497669

Graag bedanken wij onderstaande sponsoren voor het mede mogelijk maken van dit evenement:
•

GoinGDutch

•

Autohuis Eickhof Apeldoorn
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11.

Activiteitenplan

Zie bijlage

12.

Vergunningen

AR&TV De Adelaar heeft voor het organiseren van evenementen in de afgelopen jaren een goede
relatie met de gemeente opgebouwd. Ook wordt vanuit verschillende geledingen bij de gemeente het
organiseren van sportieve evenementen gestimuleerd.
De vergunning wordt aangevraagd in samenspraak met de organisatie van de Ronde van Gelderland.
Op 11 september is de vergunning door de Gemeente Apeldoor verleend onder stringente
Coronamaatregelen. We doen een beroep op alle deelnemers en begeleiders om deze maatregelen in
acht te nemen.
Aanspreekpunt organisatie: Harrie van der Wal
Aanspreekpunt gemeente: Edwin Linde
Daarnaast is er een verklaring van geen bezwaar van de provincie Gelderland.

13.

Jury bus/Start Finish

Via Peters Geluidstechniek.

Jurywagen:
De jury-/audiowagen is een welkom onderkomen voor de juryleden. Met een werkblad over de volledige
breedte van de wagen en 8 zitplaatsen, is er voldoende plaats voor iedereen.
De wagen beschikt over een kapstok-/kofferhoek, gastenbankje, keukenblok met 2 koffiezetapparaten,
1 waterkoker met 7 soorten thee en een koelkast met 4 soorten frisdrank.
Achter in de wagen is een professionele geluidshoek geplaatst, welke vanuit de wagen, maar ook buiten
de wagen met een iPad te bedienen is. De digitale mixer is het zenuwcentrum van de geluidshoek, welke
maar liefst over 4 digitale draadloze microfoons beschikt, 6 versterkers met totaal 15.000Watt en een
iPad met 19 genre lijsten & tunes.
•
•
•
•
•
•

Led rondebord met afstandsbediening
Rondebel (scheepsbel)
Startpistool
Huldigingspodium (1-2-3 blokken)
Finish-mat met MyLaps aansluiting t.b.v. KNWU jury
Finish paal aan de kant van de jurywagen t.b.v. spandoek

14.

EHBO

Bij de jeugdronde zijn er vijf EHBO-ers aanwezig: 3 in de auto, 3 bij start/finish.
Contactpersoon EHBO:

15.

Politie
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Er is geen specifieke politie inzet georganiseerd. Bij problemen bel het centrale nummer
Telefoon meldkamer – 0900-8844
Voor de Ronde van Gelderland wordt een aparte verkeersregelaarsorganisatie ingezet (motards) en
politie inzet geregeld.
Overige telefoonnummers
Coördinator algemeen

16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Job van Hellemondt

06-41374423

Indeling Karavaan

Motor 1 en 2 vooraan. Geven verkeersregelaar signaal dat kruising wordt afgezet.
Commandowagen van de vereniging met koersdirecteur
Motor 3 start voor peloton, gaat naar achteren als kopgroep ontstaat
Neutrale wagen Adelaar 1
Video en radioverslag (start voor peloton, dan vrij invulbaar
Jury auto (start voor peloton (na 1e of tweede bocht achter peloton)
Peloton
Motor 4 en Motor 5. Kunnen tussen groepen rijden als die ontstaan.
Neutrale wagen Adelaar 2
Neutrale wagen WWV 1
Neutrale wagen WZ 1
EHBO wagen
Bezemwagen (adelaar) met Jurylid
Sluitmotor Motor 6

Motor 7 (Microfonist) en Motor 8 (Fotograaf) rijden op niet vastgestelde posities.

16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indeling portofoons

Jurywagen
jury bus
PL auto Adelaar
Bezemwagen
Microfonist op motor
Motards coördinator
Commandowagen
Permanence
Verkeersregelaar Hoek Hulleweg/Ruggeweg (parkeerterrein)
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17.

COVID 19 Regels

Om dit evenement te morgen organiseren zijn we als organisatie verplicht om een Coronareglement
te hanteren. We willen alle deelnemers en begeleiders vragen om dit te respecteren. Mochten er
voorafgaand aan het evenement of tijdens de wedstrijden vragen zijn over deze COVID 19 regels, dan
kunt u terecht bij onze COVID 19 coördinator: Mirjam Zuidberg (rvg@adelaar.org). Mirjam is te
herkennen aan het hesje met de opdruk Corona Coördinator.
De regels die gelden zijn:
-

Alle deelnemers en begeleiders worden gevraagd om niet naar de wedstrijden te komen als ze
ziek zijn of zich niet goed voelen.
Aan alle deelnemers en begeleiders wordt, indien nodig, gevraagd om naam en
telefoonnummer, om de aanwezigheid te kunnen herleiden.
Er wordt geen horeca voorzien. De organisatie en vrijwilligers krijgen een lunchpakket
De Permanence is alleen toegankelijk voor renners.
per renner wordt maximaal 1 begeleider toegelaten
Publiek wordt niet toegelaten
De organisatie zal gedurende het evenement mondkappen dragen waar dat nodig is voor
zover dat mogelijk is. Bij de inschrijvingen wordt een spatscherm geplaatst.
Er zullen voldoende desinfectiemiddelen beschikbaar zijn. We willen alle deelnemers vragen
om voor inschrijving en daarna regelmatig de handen hiermee te reinigen.
De inschrijving en de uitreiking van rugnummers / inlevering wielen vindt individueel plaats en
in de rij dient voldoende afstand bewaard te worden
Deelnemers worden gerekend als zijnde “ in koers” na het ophalen van het rugnummer totdat
het rugnummer ingeleverd is
De podium ceremonie is beperkt tot de top 3 van de uitslag en de betreffende renners dienen
zelf de beker en bloemen te pakken.
De EHBO zal uiterst voorzichtig zijn bij het behandelen van blessures conform het EHBO Covid
19 reglement.
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18.

Contactpersonen

Voorzitter Ronde van Gelderland

: Henk Mulder – 06 52497669

Coördinator Vrijwilligers

: Henk Mulder – 06 52497669

Politie –

: Meldkamer - 0900-8844

Motards

: Motor Begeleidings Team Assen

EHBO

: nnb

Consul KNWU

: Wijnand Wildeman – 06 242 17 59

Gelre Ziekenhuis

: Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn - 055 - 581 81 81

19.

:

Routeboek

Zie bijlagen
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