West-Friese Wielertweedaagse
14/15 september
Finaleweekend Clubcompetitie (M/V)

JURYOPSTELLING
Vz. wedstrijdleider

Joey Ermens

Wedstrijdcomm. 2

Wim Kroon,

Wedstrijdcomm. 3

Mark Renooij,

Ass. wedstr. leider

Monique Laurijssen,

Aankomstrechter

John Burger,

Commissaris

Nico Knol

Comm. Bezemwagen

Wilbert van Alphen

Comm. Rugnrs. /
Computerverwerking

Daan Brand

Microfonist

Jan Burger

Motorordonnance

Cor Rijpma

Motorrijder

Pieter Moes

Videofinish /
Tijdwaarnemer

Leo Koorn

Contactpersoon:
Tino Haakman
Exterpad 25
1601 RB Enkhuizen
Tel. 06 31 64 47 58
Mail tino@matong.nl

Adressen ziekenhuizen
HOORN, Dijklander Ziekenhuis, Fr.Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn, Tel. 0229 257257
ALKMAAR, Medisch Centrum Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar, Tel. 072 5484444
DEN HELDER, Gemini ziekenhuis, Huisduinenweg 3, 1780 AT Den Helder, Tel. 0223 696969

Programma:
Zaterdag 14 september
Permanence:

Voetbalvereniging Dynamo, Ursem

Kleedgelegenheid:

Voetbalvereniging Dynamo, Ursem

Parkeren:

Middengouw, Ursem

Start/Finish:

Ursem, Ruijterstraat

Parcours:

Mijzerdijk, Westmijzerdijk, Oostmijzerdijk, Mijzerdijk, Ruijterstraat

Parcourslengte:

12 km

08:00 uur:

Opening inschrijving

08.30 uur:

Ploegleidersvergadering vrouwen, vv Dynamo, Ursem

09.00 uur:

Ploegleidersvergadering mannen, vv Dynamo, Ursem

09.30 uur:

Juryvergadering

10.45 uur:

Ploegentijdrit vrouwen

12 km

11.00 uur:

Ploegentijdrit mannen

12 km

11.25 uur:

Ploegentijdrit Recreanten

12 km

13.00 uur:

Omloop vrouwen

60 km

15.00 uur:

Omloop mannen

96 km

Zondag 15 september
Permanence:

Korfbalvereniging DTS, Sportpark Immerhorn

Kleedgelegenheid:

Korfbalvereniging DTS, Sportpark Immerhorn

Parkeren:

Peijenburg Enkhuizen, Oosterdijk 3E

Start/Finish:

Enkhuizen, Haling

Parcours Omloop:

Haling, Veilingweg, Elsenburg, Oosterdijk, Haling

Parcourslengte:

6,5 km

10.30 uur:

Omloop vrouwen

100 km

13.45 uur:

Omloop mannen

160 km

Starttijd
10.44
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Vrouwen
Team/club
MPE Cycling Team
Team NH (Noord-Holland)
Westland Wil Vooruit
TWC de Kempen / De Bergklimmers
Clubcombinatie Oost
Restore Cycling Team
RWC Ahoy - DRC de Mol
CC Pave76 Rogelli-Gyproc-APB / WV Breda
Merida Adelaar Ladies Team
De Jonge Renner
NWVG-uplus NWVG
WV Schijndel SCHIJN
SWABO Ladies.nl (Regioteam)
WV de Kanibaal
Jan van Arckel

25
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2
1

Mannen
TWC Maaslandster Z.L.
TWC Het Snelle Wiel - Bestronics
WRV De Peddelaars
Willebrord Wil Vooruit
Rabobank Plieger Jan van Arckel
Westland Wil Vooruit
Wielervereniging Schijndel
ZRTC Theo Middelkamp
Smart Dry WV Eemland
AW Groep - SwABo Cyclingteam
West-Frisia
WVCS Sneek - Cycling Team Fryslõn
Dutch Food Valley Cycling Team
WASp
Merida Adelaar Cycling Team
UWTC de Volharding
WV de Kannibaal
TWC TEMPO Hoppenbrouwers VIRO
Mooi Jong Cyclingteam H.S.K. Trias
John Deere Cycling Team NWVG
Wielerploeg Groot Amsterdam WPGA
WV De Jonge Renner
Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam
Allinq-Krush-WV de IJsselstreek CT
VolkerWessels Merckx Cyclingteam

Parcours Ursem

Parcours Enkhuizen

Reglement West-Friese Wielertweedaagse Mannen
Artikel 1
Inleiding

1.1

De West-Friese Wielertweedaagse, vanaf nu te noemen de Tweedaagse, is een meerdaagse
wielerwedstrijd en wordt op 14 en 15 september 2019 verreden in West-Friesland.

1.2

Deelname aan de Tweedaagse geschiedt in ploegverband. Aan de start verschijnen de beste
25 ploegen van de KNWU Clubcompetitie, aangevuld met ploegen die gebruik maken van een
wildcard.

1.3

De ploegen bestaan uit minimaal vier en maximaal zes renners.

1.4

Alle ploegen dienen zicht tijdig aan te melden bij de organisatie.

1.5

De tweedaagse wordt zoals vernoemd verreden in het kader van de KNWU Clubcompetitie.
De geldende regels zoals vernoemd in de jaarlijkse besluiten van de KNWU zijn van
toepassing op de Tweedaagse.

1.6

De organisatie berust bij het bestuur van de stichting Wielerstad Enkhuizen.

Artikel 2
Klassementen

2.1

Voor de Tweedaagse zijn er een tweetal type klassementen van toepassing:
- klassementen in het kader van de Tweedaagse, te weten het individueel (algemene)
klassement strijdend voor de gele West-Friese leiderstrui.
- klassementen in het kader van de KNWU Clubcompetitie te weten ploegenklassement,
individueel klassement en jongerenklassement.

2.2

Het individueel (algemeen) klassement wordt verreden op tijd. Tijdens de tweede en derde
etappe worden er tevens bonificatiesecondes verdeeld. De verdeling van de bonificaties
worden omschreven in de bepalingen van betreffende etappes. Tijdens de tweede en derde
etappe rijdt de leider van dit klassement in het leiderstricot.

2.3

Het ploegenklassement komt tot stand door het opmaken van een ploegenklassement op tijd
gebaseerd op de tijd van de ploeg in de eerste etappe en de eerste drie renners in de uitslag
van de tweede en derde etappe.

2.4

Het individueel klassement komt tot stand door opmaken van de uitslag van de drie
afzonderlijke etappes in tijd minus mogelijk verworven bonificatieseconden.

2.5

Wij conformeren ons aan het dragen van de leiderstruien welke de KNWU Clubcompetitie
beschikbaar stelt voor de leiders in het individuele klassementen. De leiderstrui van de
Tweedaagse uit punt 1.2 gaat boven deze leiderstruien uit de Clubcompetitie.

Artikel 3
Prijzenschema’s
3.1

Eindklassement – schema G

3.2

Etappe 1, 2 en 3 – wordt nog bepaald

Artikel 4
Protesten
4.1

Protesten dienen schriftelijk door de renner te worden ingediend bij de wedstrijdleider.

4.2

Protesten kunnen tot uiterlijk een half uur na het einde van de betreffende wedstrijd worden
ingediend.

Artikel 5
Bepalingen ploegentijdrit
5.1

De startvolgorde wordt bepaald naar aanleiding van het ploegenklassement van de
Clubcompetitie. De ploeg op plaats 25 in het klassement zal als eerste aan de start
verschijnen. Dit aflopend naar de ploeg het hoogste in de stand.

5.2

Alle renners dienen voor de start een aftekenlijst te ondertekenen.

5.3

Ploegen starten om de minuut.

5.4

Ploegen mogen bestaan uit maximaal zes renners en minimaal vier renners. De tijd van de
vierde renner telt.

5.5

Wanneer een ploeg wordt ingehaald, dient de ingehaalde ploeg minimaal 25 meter afstand
te houden.

5.6

Ploegen mogen slechts worden gevolgd door één ploegleiderwagen (geen bus of bestelauto).

5.7

Inrijden op het parcours, nadat de eerste ploeg is gestart, is verboden.

5.8

Tijdens de ploegentijdrit worden geen bonificaties vergeven. De uitslag wordt op hele
secondes vermeld. Indien er meerdere ploegen de snelste tijd hebben gereden, zal er
gekeken worden naar tienden van een seconde. De leiderstrui gaat naar de renner die als
eerste de meet passeert van de winnende formatie.

5.9

Het overrijden van de ploegentijdrit n.a.v. een calamiteit is alleen mogelijk bij direct
schriftelijk protest van de betreffende ploeg. Uiteindelijk beslist de juryvoorzitter of dit
protest wordt gehonoreerd. Indien er wordt overgereden zal dit geschieden na de laatst
gestarte ploeg.

5.10

De ploegen worden niet voorafgegaan door een motor.

5.11

Ploegleiders kunnen zich opstellen op de Mijzerdijk.

Artikel 6
Bepalingen tweede etappe, Ruiter Omloop van de Mijzenpolder
6.1

De drager van de gele leiderstrui als mede de renners met Clubcompetitie leiderstruien
melden zich vooraan. De overige renners sluiten hier achteraan.

6.2

Tijdens de omloop worden geen volgwagens toegelaten. De volgwagens van de teams die als
derde, zesde, negende, twaalfde, vijftiende en achttiende eindigden in de eerste etappe (de
ploegentijdrit) worden ingezet als neutrale wagens.

6.3

Alle renners dienen voor de start een aftekenlijst te ondertekenen.

6.4

Renners met een achterstand zullen door de jury uit koers worden genomen voor de omloop.
Let wel, de betreffende renner is niet uit koers voor de Tweedaagse.

6.5

De betreffende uit koers genomen renner krijgt vervolgens een tijdsachterstand, welke door
de jury is opgemaakt.

6.6

Indien een renner uit eigen beweging opgeeft, dan zal betreffende renner definitief uit koers
worden genomen en zal derhalve niet aan de start mogen staan van dag 2.

6.7

Bonificaties
Finishstreep:
Te verdienen zijn respectievelijk: 10, 7, 5, 3, 2 seconde

6.8

De huldiging van de leider van het klassement zal geschieden op het moment dat de stand
voorhanden is. Bij protesten en calamiteiten houdt de organisatie zich het recht voor om de
huldiging te verschuiven naar dag 2.

Artikel 7
Bepalingen derde etappe, Matong Omloop van Enkhuizen
7.1

Startprocedure bij de derde etappe is als volgt: De klassementsleider van de Tweedaagse als
mede de renners met Clubcompetitie leiderstruien melden zich vooraan. De overige renners
sluiten hier achteraan.

7.2

Alle renners dienen voor de start een aftekenlijst te ondertekenen.

7.3

Renners met een achterstand van meer dan 5 minuten op het grote peloton, of bij in geding
komen van de veiligheid worden door de jury uit koers genomen.

7.4

Voor de volgorde van de ploegleiderswagens wordt het algemeen ploegenklassement na de
tweede etappe aangehouden.

7.5

Bonificaties

2 tussensprints en op de finishstreep.
Tussensprint nummer 1, na acht ronden (52 km) op de finishlijn.
Te verdienen zijn respectievelijk: 5, 3 en 2 seconde
Tussensprint nummer 2, na vijftien ronden (97,5 km) op de finishlijn.
Te verdienen zijn respectievelijk: 5, 3 en 2 seconde
Finishstreep
Te verdienen zijn respectievelijk: 10, 7, 5, 3 en 2 seconde
7.6

De huldiging van de etappe vindt plaats in ter hoogte van de jurybus en zal plaatsvinden 15
minuten na de finish van de winnaar. Voor de huldiging dienen de nummers 1, 2 en 3 zich te
melden bij de jurybus.

7.7

De huldiging van de eindklassementen vindt plaats in de kantine van Korfbalvereniging DTS
op Sportpark Immerhorn.

Reglement West-Friese Wielertweedaagse Vrouwen
Artikel 1
Inleiding
1.1

De West-Friese Wielertweedaagse, vanaf nu te noemen de Tweedaagse, is een meerdaagse
wielerwedstrijd en wordt op 14 en 15 september 2019 verreden in West-Friesland.

1.2

Deelname aan de Tweedaagse geschiedt in ploegverband. Aan de start verschijnen de beste
25 ploegen van de KNWU Clubcompetitie, aangevuld met ploegen die gebruik maken van een
wildcard.

1.3

De ploegen bestaan uit minimaal vier en maximaal acht rensters.

1.4

Alle ploegen dienen zicht tijdig aan te melden bij de organisatie.

1.5

De tweedaagse wordt zoals vernoemd verreden in het kader van de KNWU Clubcompetitie.
De geldende regels zoals vernoemd in de jaarlijkse besluiten van de KNWU zijn van
toepassing op de Tweedaagse.

1.6

De organisatie berust bij het bestuur van de stichting Wielerstad Enkhuizen

Artikel 2
Klassementen

2.1

Voor de Tweedaagse zijn er een tweetal type klassementen van toepassing:
- klassementen in het kader van de Tweedaagse, te weten het individueel (algemene)
klassement strijdend voor de gele West-Friese leiderstrui.
- klassementen in het kader van de KNWU Clubcompetitie te weten ploegenklassement,
individueel klassement en jongerenklassement.

2.2

Het individueel (algemeen) klassement wordt verreden op tijd. Tijdens de tweede en derde
etappe worden er tevens bonificatiesecondes verdeeld. De verdeling van de bonificaties
worden omschreven in de bepalingen van betreffende etappes. Tijdens de tweede en derde
etappe rijdt de leider van dit klassement in het leiderstricot.

2.3

Het ploegenklassement komt tot stand door het opmaken van een ploegenklassement op tijd
gebaseerd op de tijd van de ploeg in de eerste etappe en de eerste drie renners in de uitslag
van de tweede en derde etappe.

2.4

Het individueel klassement komt tot stand door opmaken van de uitslag van de drie
afzonderlijke etappes in tijd minus mogelijk verworven bonificatieseconden.

2.5

Wij conformeren ons aan het dragen van de leiderstruien welke de KNWU Clubcompetitie
beschikbaar stelt voor de leiders in het individuele klassementen. De leiderstrui van de
Tweedaagse uit punt 1.2 gaat boven deze leiderstruien uit de Clubcompetitie.

Artikel 3
Prijzenschema’s
3.1

Eindklassement – schema G

3.2

Etappe 1, 2 en 3 – wordt nog bepaald

Artikel 4
Protesten
4.1

Protesten dienen schriftelijk door de renner te worden ingediend bij de wedstrijdleider.

4.2

Protesten kunnen tot uiterlijk een half uur na het einde van de betreffende wedstrijd worden
ingediend.

Artikel 5
Bepalingen tijdrit
5.1

De startvolgorde wordt bepaald naar aanleiding van het ploegenklassement van de
Clubcompetitie. De ploeg op plaats 15 in het klassement zal als eerste aan de start
verschijnen. Dit aflopend naar de ploeg het hoogste in de stand.

5.2

Alle renners dienen voor de start een aftekenlijst te ondertekenen.

5.3

Ploegen starten om de minuut.

5.4

Ploegen mogen bestaan uit maximaal acht renners en minimaal vier renners. De tijd van de
vierde renner telt.

5.5

Wanneer een ploeg wordt ingehaald, dient de ingehaalde ploeg minimaal 25 meter afstand
te houden.

5.6

Ploegen mogen slechts worden gevolgd door één ploegleiderswagen (geen bus of
bestelauto).

5.7

Inrijden op het parcours, nadat de eerste ploeg is gestart, is verboden.

5.8

Tijdens de ploegentijdrit worden geen bonificaties vergeven. De uitslag wordt op hele
secondes vermeld. Indien er meerdere ploegen de snelste tijd hebben gereden, zal er
gekeken worden naar tienden van een seconde. De leiderstrui gaat naar de renner die als
eerste de meet passeert van de winnende formatie.

5.9

Het overrijden van de ploegentijdrit n.a.v. een calamiteit is alleen mogelijk bij direct
schriftelijk protest van de betreffende ploeg. Uiteindelijk beslist de juryvoorzitter of dit
protest wordt gehonoreerd. Indien er wordt overgereden zal dit geschieden na de laatst
gestarte ploeg.

5.10

De ploegen worden niet voorafgegaan door een motor.

5.11

Ploegleiders kunnen zich opstellen op de Mijzerdijk.

Artikel 6
Bepalingen tweede etappe, Ruiter Omloop van de Mijzenpolder
6.1

De drager van de gele leiderstrui als mede de renners met Clubcompetitie leiderstruien
melden zich vooraan. De overige renners sluiten hier achteraan

6.2

Tijdens de omloop worden geen volgwagens toegelaten. De volgwagens van de teams die als
derde, vijfde, zevende, negende, elfde en dertiende eindigden in de eerste etappe (de
ploegentijdrit), worden ingezet als neutrale wagens.

6.3

Alle renners dienen voor de start een aftekenlijst te ondertekenen.

6.4

Renners met een achterstand van meer dan 5 minuten op het grote peloton zullen door de
jury uit koers worden genomen voor de omloop. Let wel, de betreffende renner is niet uit
koers voor de Tweedaagse.

6.5

De betreffende uit koers genomen renner krijgt vervolgens een tijdsachterstand, welke
wordt bepaald door de jury.

6.6

Indien een renner uit eigen beweging opgeeft, dan zal betreffende renner definitief uit koers
worden genomen en zal derhalve niet aan de start mogen staan van dag 2.

6.7

Bonificaties
Finishstreep:
Te verdienen zijn respectievelijk: 10, 7, 5, 3, 2 seconde

6.8

De huldiging van de leider van het klassement zal geschieden op het moment dat de stand
voorhanden is. Bij protesten en calamiteiten houdt de organisatie zich het recht voor om de
huldiging te verschuiven naar dag 2.

Artikel 7
Bepalingen derde etappe, Matong Omloop van Enkhuizen
7.1

Startprocedure bij de derde etappe is als volgt: De klassementsleider van de Tweedaagse als
mede de renners met Clubcompetitie leiderstruien melden zich vooraan. De overige renners
sluiten hier achteraan.

7.2

Alle renners dienen voor de start een aftekenlijst te ondertekenen.

7.3

Renners met een achterstand van meer dan 5 minuten op het grote peloton, of bij in geding
komen van de veiligheid zullen door de jury uit koers worden genomen.

7.4

Voor de volgorde van de ploegleiderswagens wordt het algemeen ploegenklassement na de
tweede etappe aangehouden.

7.5

Bonificaties
2 tussensprints en op de finishstreep.

Tussensprint nummer 1, na zes ronden (39 km) op de finishlijn.
Te verdienen zijn respectievelijk: 5, 3 en 2 seconde
Tussensprint nummer 2, na twaalf ronden (78 km) op de finishlijn.
Te verdienen zijn respectievelijk: 5, 3 en 2 seconde
Finishstreep
Te verdienen zijn respectievelijk: 10, 7, 5, 3 en 2 seconde
7.6

De huldiging van de etappe vindt plaats in ter hoogte van de jurybus en zal plaats vinden 15
minuten na de finish van de winnaar. Voor de huldiging dienen de nummers 1, 2 en 3 zich te
melden bij de jurybus.

7.7

De huldiging van de eindklassementen vindt plaats in de kantine van Korfbalvereniging DTS
op Sportpark Immerhorn.

