
Generale repetitie NK Tijdrijden op Sloten 14/6 voor alle deelnemers uit NH/ZH/Midden 

voor alle deelnemers (J/M- M/V) uit de Districten NH,  ZH en Midden aan het komende NK Tijdrijden 
21 juni a.s. bieden  de 3 districten  een extra gezamenlijke Tijdrittraining aan o.l.v. High Performance 
Trainer Jos Geijsel en oud-Olympiër Tim Veldt, beiden Districtstrainer NH  en betrokken bij de HIIT-
trainingen (zie onder)   

Doelstelling:   

- testen van jezelf,   en je specifieke tijdritmateriaal  door de exacte afstand van het NK 
Tijdrijden te rijden.  M.b.v. de opgestelde grote digitale klok kunnen jij en je 
begeleiders/trainers gemakkelijk je  rondetijden vastleggen (Let op: er vindt dus  GEEN 
Mylaps-registratie plaats, je begeleiders moeten dit zelf handmatig bijhouden). 

- krachten  opitimaal doseren over de officiële NK-afstand (inclusief klimmetje), constante 
rondetijden realiseren.  

- testen en afstellen van het materiaal waarmee je werkelijk aan  het NK deelneemt:  ervaring 
leert dat niet iedereen op tijd zijn materiaal 100% in orde heeft of volledig heeft getest. Deze 
training, 1 week voor het NK, voorziet daarin. Ook biedt het je de mogelijkheid om op een 
veilig en afgesloten parcours tijdens het inrijden eventueel nog kleine veranderingen aan de  
zitpositie door te voeren , en je nieuwste materiaal/kleding/helm/bandenspanning  te testen.  

- optimaliseren fysieke en mentale  voorbereiding (incl. Taxen/inrijden)  en voeding. 

HIIT: terloops maak je ook kennis met onze HIIT (High Intensity Interval Training) -trainingen  die  ook 
in 2018 weer vanaf februari tot het NK Weg weer zullen worden aangeboden, en kunnen  jij en je 
begeleiders/ouders de trainers daar ook vragen over stellen.  

Locatie: 

Sportpark Sloten, Sloterweg 1045, 1066 CD Amsterdam.  Kleedkamers / toiletten in het Velodrome. 
Ingang achterzijde  naast de trap. Verzamelen bij  Clubhuis WVA.  Parkeren direct achter bij het 
Velodrome, op de grote parkeerplaats. Erh handig is om na het omkleden vervolgens op de kleinere 
parkeerplaats ter hoogte van Sloterweg 1147 (= kortste loopafstand voor begeleiders met 
materiaal/Taxen) de auto te parkeren  i.v.m. transport materiaal/rollenbank. Route: vanaf 
Velodrome/grote P- simpelweg naar links = Sloterweg. Na ongeveer 400 meter zie je parkeerplaats 
links, vlak voor de wegsplitsing.  

Doelgroep:  

uitsluitend KNWU-licentiehouders  vanaf  Nieuwelingen J/M  afkomstig uit de Districten NH, ZH en 
Midden die zich geselecteerd hebben voor het NK Tijdrijden.  De training staat niet open voor KNWU 
Basislidmaatschapshouders of NFTU-leden die aan het NK deelnemen.  

Tijden: 15.00  – 18.00 uur. 

Warming-up vanaf 15.00 uur op. Inrijden op het parcours en/of op de eigen rollenbank (niet 
overdekt) ter plaatse. Starten vanaf 15.30 uur. Voor diegenen die 15.30 uur niet halen is  er een 2de 
startgelegenheid om 17.00u.  N.B.:  de Ring-A10  rond Amsterdam  kent tussen 16.30 -18.30 uur vaak  
enorme files in alle richtingen. Na 18.30  rijdt alles vaak weer.  Reden om goed uit te rijden.  



Let daarbij s.v.p. wel op: om 19.00 uur wordt er gekoerst bij de WVA, dus vanaf 18.30 uur zijn er al 
renners op het parcours.  

Inschrijven vooraf verplicht : 

i.v.m. de te maken startopstelling en je daarmee samenhangende fysieke en mentale voorbereiding 
kun je je uitsluitend vooraf aanmelden bij de trainers Jos Geijsel of Tim Veldt. Inschrijven  kan tot 
uiterlijk zaterdag 10 juni 20.00 uur.  

Vermeld bij je inschrijving s.v.p. je : naam, vereniging, licentienummer, leeftijd,  en categorie. De 
trainers delen je dan in, en informeren je ter plekke over jouw  starttijd.   

Mailadressen Districtstrainers NH Jos en Tim:  

josgeijsel@gmail.com 

timveldt@hotmail.com 

Deelnamekosten : 5 Euro , ter plaatse b.v.k. gepast en vooraf voor de start betalen aan de trainers.  

Voorwaarden: KNWU-licentie tonen bij betaling zodat we weten dat jij en onze trainers verzekerd 
zijn.  

Uitsluiting  aansprakelijkheid:   

deelname aan deze training is geheel op eigen risico. Vanwege de aard van de training is er  een zeer 
gering risico en  daarom is er GEEN EHBO ter plaatse.  
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