
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Technische gids 
 KNWU  

NK masters op de weg – mannen en vrouwen  
 

zondag 7 juni 2015 

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
 



  
  
   
  
  
   
Inhoudsopgave 
  
 
1. Evenement 3 
 
2. Parcours en materiaalpost 7 
 
3. Calamiteiten 8 
 
4. Logistiek 9 
 
5. Toegang en parkeren 11 
 
6. Communicatie 12 
 
 
  
  

2 
 



 1. Evenement 
  
 
1.1 Programma 
Op zondag 7 juni 2015, wordt het KNWU NK masters op de weg gehouden. Het programma is als volgt: 
 

Tijd Categorie Afstand 
09:00 uur Masters 40+ 78 km (34 ronden) 
11:15 uur Masters 50+ 69 km (30 ronden) 
13:15 uur Masters 60+ 60 km (26 ronden) 
15:00 uur Masters vrouwen 55 km (24 ronden) 
16:30 uur Masters 30+ 83 km (36 ronden) 
 
Het officiële programma start dus om 09:00 uur en zal om ±18:45 uur ten einde zijn. 
De prijsuitreiking vindt 10 minuten na de start van de volgende wedstrijd. Prijsuitreiking masters 30+ is 
10 minuten na afloop van de wedstrijd. 
  
1.2 Organisatie 
De organisatie is in handen van WV Het Stadion onder auspiciën van de KNWU. 
  
Het organisatiecomité bestaat uit: 

Naam Tel nummer Email adres 
Jan Nieuwenhuysen 06 102 219 98 jan.lia@casema.nl  
Edwin Peek 06 287 187 47 penningmeester@wvhetstadion.nl  
Jos vd Heuvel 06 137 606 48 secretaris@wvhetstadion.nl  
Nelly Voogt 06 415 624 08 voorzitter@wvhetstadion.nl  
 
Tijdens de wedstrijddag is Jan Nieuwenhuysen als organisatiecoördinator aanwezig om de inzet van alle 
vrijwilligers in goede banen te leiden. Teven is Jan aanspreekpunt voor de KNWU, de wielrenners en 
andere gasten (pers, gemeenten, bezoekers, etc). 
   
1.3 Parcours 
Als parcours dient het wegparcours op de Nedereindse Berg gelegen aan de Nedereindseweg 501 W in 
Utrecht. Dit parcours (buiten- en binnenring) is 2300 meter lang en kent in deze variant een 
hoogteverschil van 18 meter. De klim in de binnenring kent twee varianten. Voor het NK masters is 
gekozen voor de stijle variant met de klinkers. Het parcours zal duidelijk (met pionnen) worden uitgezet.   
  
  

3 
 

mailto:jan.lia@casema.nl
mailto:penningmeester@wvhetstadion.nl
mailto:secretaris@wvhetstadion.nl
mailto:voorzitter@wvhetstadion.nl


 
1.4 Parcoursverkenning 
Parcoursverkenning is mogelijk op 7 juni 2015 van 07:00 uur tot 08:00 uur. Daarnaast kan er uiteraard 
deelgenomen worden aan de reguliere trainingscompetitie op de Nedereindse Berg op zaterdag (13 
uur), zondagochtend (10:00 uur) en dinsdag- en donderdagavond (19:00 uur). Zie voor meer 
informatie  www.wvhetstadion.nl.  
  
1.5 Inschrijving 
De inschrijving, via ‘mijn KNWU’ op de KNWU website ( www.knwu.nl), was mogelijk tot woensdag 27 
mei 2015. De renners moeten minimaal in het bezit zijn van een geldige KNWU wedstrijdlicentie 2015.  
 
Rugnummers kunnen vanaf 1,5 uur voor aanvang van de wedstrijd van de desbetreffende categorie 
worden afgehaald in de inschrijftent op het middenterrein van het wegparcours de Nedereindse Berg. 
Renners moeten zich formeel uiterlijk 30 minuten vooraf bij de start melden.  
 
1.6 Deelnemers 
Aanmelding en selectie van de deelnemers loopt via de KNWU. De actuele lijst met deelnemers is te 
vinden op wedstrijdkalender op www.knwu.nl  
 
Het aantal inschrijvers via KNWU bedraagt na sluiting van de termijn:  
Masters 40+ 127 
Masters 50+ 145 
Masters 60+ 69 
Masters vrouwen 29 
Masters 30+ 135 
 
Door de KNWU wordt na sluiting van de inschrijving de lijst van starters opgemaakt en worden de 
rugnummers toegewezen. De rugnummers worden ter beschikking gesteld door WV het Stadion. 
 
1.7 Huldiging en prijsuitreiking 
Huldiging en prijsuitreiking 
De huldiging en prijsuitreiking vindt op het middenterrein plaats. Er wordt gebruik gemaakt van het 
aanwezige podium op De Nedereindse Berg. Aan de achterzijde wordt een sponsorscherm geplaatst met 
de logo’s van de sponsoren en van de organiserende vereniging. 
 
Protocol huldiging 

- De officiële huldiging wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de 
jury 

- De rondemiss Rachelle van Kappel  en  vertegenwoordiger van de organisatie reikt de trui van de 
Nationaal kampioen en de medailles aan en reiken de bloemen uit. 

- De nationale vlag wordt gehesen aan de vlaggenmast door Theo Boere 
- Het nationale volkslied wordt gespeeld. 
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1.8 Vergunning 
Januari 2015 is de wedstrijd aangevraagd bij de Coöperatie de Nedereindse Berg. De aanvraag is 
geaccepteerd en opgenomen in de wedstrijdagenda van de coöperatie Nedereindse Berg.   
 
Op 19 mei 2015 is het Recreatieschap Midden Nederland geïnformeerd over de organisatie van het 
KNWU NK masters op 7 juni 2015. Zij zijn akkoord met het evenement. 
  
1.9 Bezetting KNWU 
Namens de KNWU zijn de volgende juryleden aanwezig 

Functie Naam 
Voorzitter wedstrijdleiding Joey Ermens 
Wedstrijdcommissaris 2 / secretaris Pim Kroon 
Wedstrijdcommissaris 3 / starter Erik Nieswaag 
Aankomstrechter Wim Kroon 
Commissaris 1 / rugnummers / computer verwerking Johan van Zanten 
Commissaris Arthur van Hoogenvest 
Commissaris Gideon Elve 
Microfonist 1 Henk Vis 
Microfonist 2 Nico de Vries 
Videofinish / tijdwaarnemer Addy Verschoor 
 
De juryvergadering vindt één uur voor aanvang van de eerste wedstrijd plaats, om 08:00 uur in het 
paviljoen. Het paviljoen is open vanaf 07:00 uur.  
 
1.10 Paviljoen 
Het paviljoen Is het onderkomen van de jury, pers en  organisatie. 
In het paviljoen zijn kleed- en douchegelegenheden en een aparte EHBO ruimte aanwezig. 
 
Een gedeelte van het paviljoen wordt ingericht als ruimte voor de juryleden. 
 

5 
 



2. Parcours en materiaalpost 
 
  
2.1 Parcours 
Als parcours dient het wegparcours van de Nedereindse Berg gelegen aan de Nedereindseweg 501 W in 
Utrecht. Dit parcours is 2300 meter lang en kent een hoogteverschil van 18 meter. Dit parcours ligt bij 
de Nedereindse Plas.  Het adres is Nedereindseweg 501 W 3546 PM in Utrecht.  
  
In de week voorafgaand aan het NK wordt het parcours geveegd en worden kleine reparaties aan het 
wielerparcours uitgevoerd. Gezien de goede staat van het parcours zijn er voor het NK op dit moment 
geen grote reparaties voorzien waarvoor het recreatieschap de Stichtse Groenlanden nodig is.  
 
2.2 Oversteek 
Voor het veilig oversteken van het parcours wordt gebruik gemaakt van klaar-overs. Op het 
middenterrein vinden de inschrijving, catering voor publiek & renners en de huldiging & prijsuitreiking 
plaats.  
Als beveiliging wordt er bij de oversteek met veiligheidslinten gewerkt om de oversteek goed te kunnen 
reguleren. 
 
2.3 Materiaalpost 
De materiaalpost is gelegen op de benedenring: rechtdoor bij de bocht waar de renners links de tunnel 
ingaan. De materiaalpost is ook te bereiken als de renners het viaduct afkomen. Deze materiaalpost zal 
duidelijk met linten worden aangeduid.  
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3. Calamiteiten 
 
 
3.1 EHBO 
Op de dag van de wedstrijd is vanaf 08.30 uur EHBO (3 personen) aanwezig. Deze zijn gestationeerd op 
twee plaatsen boven op de Berg en in het paviljoen. Het telefoonnummer van de coördinator van de 
EHBO (Hans Aalders) is doorgegeven aan de ambulancepost. 
 
3.2 Artsen 
Er zijn op de dag van de wedstrijd 2 artsen aanwezig. 
 
9:00 –   13:15 uur René Bijkerk 
13:15 – 18:45 uur  Okke de Weerdt 
 
3.3 Ambulance 
De ambulancepost is binnen enkele minuten gestationeerd in Nieuwegein. Deze is in handen van de 
Ravu.  Zij zijn in kennis gesteld van het evenement. 
  
3.4 Ziekenhuis 
Sint Anthonius Ziekenhuis 
Koekoekslaan 1 
3435 CM  Nieuwegein 
030-6092001 / 088-3203000 
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4. Logistiek 
  
 
4.1 Vrijwilligers 
Er zijn vrijwilligers bij de inschrijving, bij het innemen van de rugnummers, bij het oversteken, de 
materiaalpost en daarnaast voor de op- en afbouw van het parkoers.  
In bijlage 1 een overzicht met de taken, tijden en namen. 
 
De vrijwilligers worden gecoördineerd door Jan Nieuwenhuysen 
 
4.2 Catering vrijwilligers en jury 
De vrijwilligers krijgen een lunchpakket en drankjes. Deze worden uitgereikt op vertoon van de 
vrijwilligerskaart. 
 
Voor de juryleden wordt gezorgd voor een lunch en drankjes.  
 
 4.3 Opbouw 
De opbouw van het parcours vindt vrijdag 5 juni en zaterdagochtend 6 juni plaats.  
 
Vrijdag 

- opbouw tent op het middenterrein 
- ophangen spandoeken 

Zaterdag 
- inrichten vergaderruimte (jury) 
- ophangen finishdoek 
- installeren geluidsinstallatie  

Zondagochtend 
- uitzetten van de pionnen voor de parcoursaanduiding 
- ophangen vlaggen  
- neerzetten podium op middenterrein + ophangen podiumdoek 
- inrichten materiaalpost +  inschrijftent 

  
4.4 Paviljoen 
Het paviljoen zal om 7:00 uur geopend worden door Nelly Voogt. 
 
4.5 Bewaking 
De bewaking ’s nachts wordt verzorgd door Rudy Lammers, 06-14029972 
 
4.6 Catering renners en bezoekers 
Eten en drinken is tegen betaling te verkrijgen in de tent op het middenterrein. 
Op het middenterrein staan ook extra toiletten.  
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4.7 Afbouw 
De afbouw vindt plaats op zondagavond 7 juni  na afloop van het evenement. 
  
4.8 Kleed- en douchegelegenheid 
Kleed- en douchegelegenheid is in de 2 kleedkamers van het paviljoen. Er is sprake van een heren- en 
een dameskleedruimte. De herenkleedruimte zal vergroot worden (2x zo groot gemaakt worden), door 
gebruik te maken van de vergader/spinningruimte. 
 
4.9 Dopingcontrole 
In geval van dopingcontrole neemt de Dopingautoriteit haar eigen camper mee.  

9 
 



5. Toegang en parkeren 
 
  
5.1. Route 
De route tot de Nedereindse Berg (Nedereindse Plas) is via ANWB borden ‘Nedereindse plas’  
aangegeven. Vanuit Nieuwegein de borden Nedereindse Plas volgen. Op websites van het Stadion en 
Nedereindse Berg (www.nedereindseberg.nl) staan routebeschrijvingen.  
 
Voor de meeste renners is de locatie bekend. Daarom is er geen rekening gehouden met extra 
wegaanduidingen.  
 
5.2 Tekstkar 
Bij de ingang van het complex staat een tekstkar met verwijzing naar het parcours en de permanence. 
 
5.3. Parkeren 
Voor de organisatie, jury en genodigden is de parkeerplaats direct naast het paviljoen gereserveerd. 
Toegang is alleen mogelijk met parkeerkaarten, die vooraf aan betrokkenen worden verstrekt. 
 
De renners en het publiek kunnen parkeren op de parkeerplaats van de Skipiste en langs de weg richting 
het wielerparcours. De Skipiste Nieuwegein heeft een gedeelte van zijn parkeerplaatsen ter beschikking 
gesteld.  
 
Er zijn tot 12:30 uur twee verkeersregelaars vanuit de gemeente aanwezig om het parkeren in goede 
banen te leiden. 
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6. Communicatie 
 
 
6.1 Bereik organisatie 
De telefoonnummers waarop de organisatie bereikbaar is, staan in paragraaf 1.1. ‘Evenement-
organisatie’ en bijlage 2. 
   
6.2 Zichtbaarheid vrijwilligers 
De vrijwilligers krijgen ieder een pas met daarop ‘organisatie’.  
De vrijwilligers bij de oversteekplaats, de materiaalpost en de EHBO’ers dragen een veiligheidsvest zodat 
ze duidelijk zichtbaar zijn.  
 
6.3 Geluid 
Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande voorziening op de Nedereindse Berg. Deze wordt uitgebreid 
door de firma Römers. 
 
6.4 Pers 
De ruimte voor de pers is gelegen in het paviljoen. Er worden geen aparte voorzieningen getroffen ter 
plekke.  
 
6.5 Website 
Op de website van Het Stadion en Utrecht2015 staat alle informatie over het NK 
masters http://www.wvhetstadion.nl/nk-masters-introductie/   
resp https://utrecht2015.com/nl/evenement/nk-masters  
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