Technische gids
NK Masters 2019
Zondag 14 juli 2019 te Nieuwkuijk
KNWU wegwedstrijd
Categorie Masters
Algemene informatie;
Naam wedstrijd
Organisatie
Secretariaat
Inschrijvingen
Start
Finish
Permanence
Was en kleedgelegenheid
Medische ondersteuning
Arts
Ziekenhuizen

Ambulance
Organisatie;

NK Masters
Teambrabant 2000
teambrabant@hotmail.com
gerebalm9@veteranen.nl
Via KNWU
Nieuwkuijkseweg te Nieuwkuijk
Nieuwkuijkseweg te Nieuwkuijk
Feesttent en Partytent op parcours De
Heuvelen te Nieuwkuijk
RKVV Nieuwkuijk Kerkstraat te
Nieuwkuijk
EHBO Vlijmen
Rianne Rodenburg
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
's-Hertogenbosch
073-5533699
Op reguliere afstand (10 min)

Algemene Leiding
TeamBrabant 2000
Koersdirecteur
Dagprogramma;
09.00uur
09.03uur
09.06uur
11.15uur
11.18uur
13.45uur
16.15uur

René Balm
Roland van der Sloot
Henk van Bokhoven

Masters 60-64,
Masters 65-69,
Masters 70+ & Dames 30+ **
Masters 50-54,
Masters 55-59,
Masters 40-49,
Masters 30-39,

76 km (10 ronden)
76 km (10 ronden)
68,4 km ( 9 ronden)
83,4 km (11 ronden)
83,4 km (11 ronden)
91 km (12 ronden)
106 km (14 ronden)

** Indien er 30 deelnemers zijn of meer
Jurysamenstelling;
Voorzitter Wedstrijdleider
Assistent Wedstrijdleider
Wedstrijdcommissaris 2
Wedstrijdcommissaris 3
Aankomstrechter
Commissaris 1/rugnummers
Commissaris/Rugnummers/Computerverwerking
Commissaris
Commissaris Bezemwagen
Microfonist
Motorordonance
Motorrijder
Videofinish
Karavaan;
Voorrij Motoren
Calamiteiten Motor
Jurywagens
Medische ondersteuning
Gastenwagen
Bezemwagen
Neutrale Materiaalwagen 1
Neutrale Materiaalwagen 2
Neutrale Materiaalwagen 3

Harrie Strik
Simone Manders
Marcel Craninckx
Edwin Cruijssen
Franklin van Rooy
Hans Kilwinger
Sjaco Westdorp
Jan Dorussen
Theo van Diessen
Rien van Horik
Jeroen Remmel
Francois van Loon
Richard Beereboom

6 stuks o.l.v. Eric Ypma
Jack van de Wakker
Toyota Jos van Boxtel Group
Den Bosch
Arts, 2x 2 EHBO en 2 EHBO
in EHBO -tent
Toyota Jos van Boxtel Group
Den Bosch
Rabbitbike Elshout
Hans de Wit
Janssen Knibbeler Aluminium
Deuren en Kozijnen
Costa Blanca Cycling

Wedstrijdreglement NK Masters:
Artikel 1.
Het NK Masters, hierna te noemen “de wedstrijd”, vindt plaats op zondag
14 juli 2019. De wedstrijd wordt georganiseerd door TEAMBRABANT
2000, hierna te noemen, “de organisatie”, welke tevens houder is van de
wedstrijdlicentie (KNWU) en de noodzakelijke vergunningen en
ontheffingen. Deze zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de
organisatie.
Artikel 2.
De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen,
jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen van de UCI en KNWU.
Bij calamiteiten en wanneer doorgang van Politie, brandweer en
ambulance nodig zijn zal de wedstrijd geneutraliseerd worden voor zolang
dit nodig is.
Artikel 3.
De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
 De reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de
organisatie
 De te volgen route
 Een werkende transponder op de fiets te hebben
Artikel 4.
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats in de
Feesttent op vertoon van de licentie vanaf 07.30uur. De deelnemer dient
zelf te voorzien in bevestigingsmateriaal (spelden en t-rips)
Fietsen worden in de feesttent niet toegelaten. Er zullen papieren
rugnummers worden verstrekt en deze behoeven na afloop niet te worden
ingeleverd.
Artikel 5.
Parkeren tbv deelnemers en publiek op wielerparcours De Heuvelen en
men dient de aanwijzingen van de Parkeerregelaars op te volgen
Jury, Organisatie en VIP's worden naar en speciale afgebakende
parkeerplaats geleid op wielerparcours De Heuvelen.
Artikel 6.
De kleed- en wasgelegenheid bevindt zich bij RKVV Nieuwkuijk in de
Kerkstraat te Nieuwkuijk. De deelnemers dienen was- en kleedgelegenheid
schoon te houden, eventueel afval in de daarvoor bestemde bakken te
deponeren en de aanwijzingen van toezichthouders op te volgen.
Fietsen worden ook in de kleedlokalen niet toegelaten. Beschadigingen aan
gebouwen, inventaris of inrichting, welke veroorzaakt zijn door het niet
opvolgen van deze voorschriften of aanwijzingen van de toezichthouders

worden op de veroorzaker verhaald. Open van 08.00u – 20.00u.
Artikel 7.
De radiocommunicatie wordt uitgereikt vanaf 07.30uur in de nabijheid
van de Parkeerplaats Jury – Organisatie – VIP's achter de Feesttent. De
gehanteerde radiofrequentie zal door de verstrekker worden ingesteld. De
in bruikleen gestelde apparatuur dient direct na afloop van de laatste
wedstrijd schoon en onbeschadigd worden geretourneerd. Bij
vermissingen of beschadiging worden de kosten die samenhangen met
vervanging c.q. reparatie daarvan volledig in rekening gebracht.
Artikel 8.
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf aanvang verschillende
categorieën beschikbaar in de feesttent bij inschrijving.
Artikel 9.
De deelnemers stellen zich op bij start/finish locatie op aanwijzing van de
microfonist
Artikel 10.
De start van de wedstrijden zal over een lengte van 3,2km geneutraliseerd
verlopen en de officiële start zal op de Vendreef plaatsvinden (de eerste
brede weg)
Artikel 11.
De finish zal i.v.m. de veiligheid een uitloop hebben rechtdoor richting de
Emma-molen en de voertuigen en motoren in de wedstrijd buigen na de
finish rechts af de Vaartweg op.
Artikel 12.
De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van de
jury en de door de organisatie aangestelde officials (vb chaperonnes t.b.v.
Anti-Doping controle) en medewerkers op te volgen. Het negeren van
aanwijzingen kan leiden tot een startverbod of uitsluiting uit de wedstrijd.
Artikel 13.
De 4 neutrale materiaalwagens zullen bij pech hulp bieden waarbij de
deelnemer zelf aangeeft of hij wel of niet geholpen dient te worden en welk
soort wiel (voor of achter) er gewisseld moet worden. De beschikbare
reserve wielen zijn de reguliere wielen geen schijfremmen. De deelnemers
dienen hun wielen duidelijk te voorzien van een herkenbaar item als
eigendom

Artikel 14.
De eerste 3 aankomende per categorie (30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54,
55-59, 60-64, 65-69, 70+ en Dames) in de wedstrijd melden zich voor de
huldiging direct bij de podiumwagen.
Artikel 15.
De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of
schade aan derden, zowel voor, tijdens en na de wedstrijd.
Artikel 16.
Bij niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de
wedstrijd genomen of vinden anderszins sancties plaats
Artikel 17.
Een eventuele Anti-Doping controle zal worden gehouden in het
clubgebouw op het wielerparcours De Heuvelen. De uitgeloten renners
zullen worden opgevangen door 3 Chaperonnes en worden begeleid
richting clubgebouw.
Artikel 18.
In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslissen;
– m.b.t. Wedstrijdtechnische zaken: De Wedstrijdcommissarissen (de
Jury)
– m.b.t. Organisatorische aangelegenheden: de Organisatie

Het parkoers van de wedstrijd:
Start/finish aan de Nieuwkuijkseweg (zie rode punt)– na +/- 200 meter Re
af de Vaartweg – op de kruising rechtdoor wordt Wethouder van Buulweg
– Kruising re af Vendreef – einde re af Nieuwkuijkseweg.

