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Openingsplan wielerwedstrijden
Gesloten regio competitie, afgesloten clubparcoursen, zonder publiek
Aanleiding
In het openingsplan heeft de overheid in 6 stappen aangegeven hoe op een veilige wijze
de samenleving stap voor stap weer kan worden geopend. De KNWU sluit hierbij aan door
met een ‘openingsplan wielersport’ te komen.
Stappenplan
Stap voor stap worden op een verantwoorde wijze wielerevenementen weer mogelijk gemaakt. De
eerste stap zullen trainingswedstrijden zijn voor renners van 15 /t/m 22 jaar op een afgesloten wielerbaan, zonder publiek of aanhang. Stap 2 maakt wedstrijden voor 23+, nog steeds in een afgesloten
omgeving en zonder publiek, weer mogelijk.
Vanaf 11 mei:
Wanneer in het openingsplan van de overheid weer buitensport is toegestaan, zullen er trainingswedstrijden plaatsvinden voor renners van 15 t/m 22 jaar (U23). Dit doen we op afgesloten wielerparcoursen met de juiste voorzieningen. Er wordt gereden in acht gesloten regiocompetities. Doordat
renners in de eigen omgeving aan wedstrijden kunnen deelnemen worden reisbewegingen beheersbaar en beperkt gehouden. Er wordt voor deze categorie gekozen, omdat hierbij geen ouders of
andere begeleiding nodig is en de aantallen beheersbaar laag gehouden worden.
Voor de jeugd van 7 t/m 14 jaar wordt er door de acht districten een losse reeks van trainingswedstrijden georganiseerd.
Vanaf 26 mei:
Toegevoegd worden, nog steeds op afgesloten wielerparcoursen, wedstrijden voor 23+.
Vanaf 26 mei:
Er wordt ook een competitie voor jeugd van 7 t/m 14 jaar, op afgesloten wielerparcoursen, opgezet.

Beslismomenten en bijsturing
Dit plan is de basis voor het weer opstarten van wedstrijden. Per beslismoment van de overheid wordt
dit plan aan de hand van de actuele omstandigheden en regelgeving tegen het licht gehouden en waar
nodig bijgestuurd. De genoemde data en het aantal wedstrijden worden wanneer nodig, direct aangepast. Er kunnen aan de genoemde data dan ook geen rechten worden ontleend. Dit document is een
richtlijn om wielersport in wedstrijdverband in afgesloten omgevingen weer mogelijk te maken. Op
onderstaande momenten wordt dit plan opnieuw bekeken en indien nodig, aangepast.
1.
20 april
2.
3 mei
3.
18 mei
4.
29 juni
5.
7 juli
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Gesloten regiocompetitie
Om de reisbewegingen te minimaliseren is er voor de opzet van trainingwedstrijden in de vorm van
een regiocompetitie gekozen. Renners mogen alleen in hun eigen district aan de wedstrijden deelnemen. Renners doen mee in het district op basis van woonplaats.
Districten
De KNWU kent de volgende acht districten:
1.
Noord			
Groningen, Friesland en Drenthe
2.
Oost			
Overijssel en het Oostelijk deel van Gelderland
3.
Noord-Holland
Noord-Holland
4.
Midden		
Flevoland, Utrecht en het Westelijk deel van Gelderland
5.
Zuid-Holland		
Zuid Holland
6.
Zuid-West		
Zeeland en het Westelijk deel van Brabant
7.
Zuid-Oost		
het Oostelijk deel van Brabant
8.
Limburg		
Limburg
Data
De interclubcompetitiecompetitie wordt verreden op onderstaande data. Mochten er door veranderende omstandigheden en regelgeving wedstrijden geen doorgang kunnen vinden, dan zal de competitie
uit minder wedstrijden bestaan. Masters, sportklasse, amateurs en elite zonder contract mannen en
vrouwen rijden vanaf zaterdag 29 mei.
1.
Zaterdag of zondag 15 / 16 mei
2.
Zaterdag of zondag 22 / 23 mei
3.
Zaterdag of zondag 29 / 30 mei
4.
Zaterdag of zondag 5 / 6 juni
5.
Zaterdag of zondag 12 / 13 juni (deze telt niet mee in de kwalificatie voor het NK)
Deelname
Aan de wedstrijden kan deel worden genomen door licentiehouders van de KNWU.
Locaties
De interclubwedstrijden vinden plaats op bestaande wielerparcoursen. Deze parcoursen moeten aan
de voorwaarde voldoen dat deze volledig zijn afgesloten en er geen andere activiteiten plaatsvinden.
We hebben het hierbij over locaties die volledig reguleerbaar met betrekking tot aanwezigen moeten
zijn.
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Infrastructuur
Elk district wijst voor de gehele reeks van 5 wedstrijden een locatie aan, die aan de volgende voorwaarden voldoet:
1. Het wielerparcours moet volledig zijn afgesloten. Dusdanig dat er een maximale controle op de
aanwezigen is. Alleen een beperkte groep juryleden, mensen van de organisatie en de groep renners mogen aanwezig zijn.
2. Tijdens de wielerwedstrijden mogen er geen andere activiteiten op het afgesloten terrein plaatsvinden.
3. De locatie moet zo centraal mogelijk zijn gelegen in het betreffende district, zodat renners op de
fiets kunnen komen.
4. Bij het gekozen wielerparcours moeten (zeer) ruime parkeerfaciliteiten zijn, zodat ook op de parkeerplaats altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
5. De rugnummeruitgifte vindt plaats in de open lucht. Daarvoor wordt een zogenaamde drive through
gecreëerd. Dit gebeurt op de parkeerplaats, zodat de nieuwe categorie klaar staat wanneer de vorige is gefinisht.
6. Er mag slechts 1 categorie gelijktijdig op de locatie zijn. Na de finish van een wedstrijd verlaten alle
renners de locatie en pas daarna mag de nieuwe categorie het wielercircuit op.
7. Het betreffende district zorg ervoor dat er een gescheiden afgang en opkomst van het parcours is.
Aanwezigen
Er mogen op het terrein van de wedstrijden alleen opgestelde juryleden, een beperkt aantal mensen
van de organisatie en de deelnemende renners per categorie aanwezig zijn. Per vereniging mag er
voor de renners maximaal één aanspreekpunt aanwezig zijn.
Jury
De juryopstellingen voor de acht regiocompetities worden gemaakt door de landelijke jury coördinator
Nelie Schouten. Dit om ervoor te zorgen dat er in elk district over de gehele competitie zoveel mogelijk
verschillende juryleden worden ingezet. Op deze manier kan een breed jurycorps zich voorbereiden op
de seizoenstart van het wielerseizoen.
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Kwalificatie NK
De KNWU komt met een matrix waarin is aangegeven hoeveel renners per categorie per district mee
mogen doen aan het NK. Er wordt een berekening gemaakt over het aantal licentiehouders per categorie per district. Er zal dus een evenredige verdeling per district worden gemaakt op basis van het
aantal licentiehouders per categorie. Het meetmoment voor het aantal licentiehouders per district, is
het aantal licentiehouders op 31 mei.
Deelname NK
Op dit moment gaan we ervan uit dat op 17, 18, 19, 20 juni het geplande NK op de VAM-berg in Drenthe
kan doorgaan. Het gaat daarbij om de volgende categorieën: 1) Nieuwelingen meisjes 2) Nieuwelingen
3) Junioren vrouwen 4) Junioren 5) beloften 6) Elite zonder contract vrouwen 7) Elite zonder contract
mannen 8) Beroepsrenners vrouwen 9) Beroepsrenners mannen
Er worden door de organisatie twee scenario’s voorbereid, namelijk:
1.
Een parcours op een afgesloten omloop van 7,3 km (het parcours van het NK 2020)
2.
Een parcours op een afgesloten omloop van 14,1 km
Op dit moment (19 april) gaan we uit van scenario 1.
Onderstaand het maximaal aantal deelnemers per categorie per scenario:

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

Nieuwelingen meisjes
Nieuwelingen
Junioren vrouwen
Junioren
Beloften
Elite vrouwen zonder contract
Elite mannen zonder contract
Vrouwen beroepsrenners
Mannen beroepsrenners

Parcours 7,3 km
75
100
75
100
100
100
100
125
125

Parcours 14.1 km
100
135
100
135
150
150
150
150
150

Wanneer is welk NK mogelijk?
Aan de hand van het openingsplan van de overheid heeft de KNWU en de organisatie van het NK het
volgende scenario voor ogen:
1. In stap 1 van het openingsplan: Beloften, vrouwen profs en mannen profs op de kleine ronde van
7,3 km.
2. In stap 2 en 3 van het openingsplan: Alle 9 categorieën rijden op de kleine ronde van 7,3 km.
3. Vanaf stap 4: Alle 9 categorieën rijden op de grote ronde van 14,1 km.
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Programma trainingswedstrijden regiocompetitie
In alle districten wordt volgens hetzelfde programma gereden. Door deze uniformiteit kan de KNWU
een verantwoord verloop van de verschillende wedstrijden en de competitie als geheel verantwoorden.
9.00
9.00
9.00
10.30
10.30
10.30
10.30
12.30
12.30
15.00
15.00

Masters
Sportklasse
Amateurs
Nieuwelingen meisjes
Junioren vrouwen
Elite vrouwen zc
Belofte vrouwen
Nieuwelingen
Junioren
Beloften
Elite zonder contract

40 km
40 km
40 km
40 km
50 km
60 km
60 km
60 km
70 km
100 km
110 km

(vanaf 29 mei)
(vanaf 29 mei)
(vanaf 29 mei)

(vanaf 29 mei)
(vanaf 29 mei)

(vanaf 29 mei)
(vanaf 29 mei)

Inschrijving
Renners schrijven digitaal in via mijn KNWU. De inschrijving sluit wekelijks op vrijdag 16.00 uur. Ter
plekke bijschrijven is niet mogelijk.

Rugnummers/transponders
Voor het afhalen van de rugnummers wordt in de openlucht een drive through ingericht, buiten het
afgesloten wedstrijdterrein. Deelnemers halen eenmalig, bij hun eerste wedstrijd, het rugnummer op
en rijden daar ook de volgende wedstrijden mee.
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Algemene richtlijnen voor organisatoren
1. Uitsluitend deelname van bij de KNWU aangesloten startlicentiehouders of licentiehouders (conform
Jaarlijkse besluiten en/of reglementen).
2. Stel minimaal één duidelijk herkenbare corona-verantwoordelijke aan op de accommodatie.
3. Voldoende faciliteiten om de handen te wassen en voorzien van desinfecterende handgel.
4. Voldoende mondmaskers en handschoenen beschikbaar voor juryleden, baancommissarissen,
chauffeurs, EHBO-medewerkers en andere medewerkers binnen de organisatie. Volg hierbij de
richtlijnen zoals de gemeente voorschrijft.
5. Zorg voor een logische routing op de accommodatie, zodat de anderhalve meter afstand altijd gewaarborgd kan worden. Zorg dat de in- en de uitgang op een andere plek plaatsvindt, zodat kruisend
verkeer voorkomen wordt (ditzelfde geldt voor het wedstrijdparcours).
6. Zorg voor een online inschrijving, zodat je weet hoeveel mensen je kan verwachten en het maximumaantal mensen niet overschreden wordt.
7. Laat sporters vroegtijdig weten op welke tijden zij welkom zijn op de accommodatie/wedstrijd. Denk
hierbij aan de wedstrijdtijd. Zorg voor voldoende ruimte in het programma tussen categorieën en
groepen, zodat ze op de locatie gescheiden van elkaar kunnen blijven.
8. Stel de benodigde inschrijftafel en dergelijke op in de buitenlucht (conform de RIVM voorschriften
inzake clubhuis en kantinegebruik).
9. Organiseer de inschrijving in een drive through zodanig dat onderling contact vermeden wordt. Denk
daarbij aan contactloos of gepast betalen van inschrijfgeld, eenmalige rugnummers die niet retour
hoeven of een zelf meegenomen nummer.
10. Geen gebruik van algemene kleedkamers.
11. Zorg voor voldoende toiletvoorzieningen voor het aantal verwachte mensen. Toezicht bij toiletruimten, één persoon per ruimte en voorzie deze ruimte van voldoende handwasfaciliteiten en schone
papieren handdoeken.
12. Neem je eigen materialen mee naar de wedstrijd, zodat deze niet onderling uitgewisseld worden. Dit
geldt voor alle partijen die aanwezig zijn bij de wedstrijd.
13. Zorg dat je een mondkapje draagt buiten de wedstrijd op locatie en bij verplaatsingen.
14. Infietsen kan alleen op de aangewezen plekken. Waar dit niet mogelijk is moet men dit op de eigen
rollerbank doen op een aangewezen plek.
15. Bij gebruik van wedstrijd- of startlijsten publiceer deze online. Teken- en presentielijsten hoeven niet
getekend te worden.
16. Beperk het aantal auto’s in de koers. In de auto’s die mee moeten, zitten maximaal twee personen
(chauffeur en passagier die rechts achterin plaats neemt) met een mondkapje op.
17. Plan juryvergaderingen en andere samenkomsten een dag van tevoren in via een online vergadering,
zodat dit contactmoment wordt vermeden. De organisatie communiceert alle informatie vooraf via
de mail.
18. Maak van tevoren afspraken over de toegewezen plekken van juryleden/officials op het parcours
zodat de 1,5 meter gewaarborgd wordt. Dit geldt ook voor locaties zoals jurybus, parc fermée, etc.
19. Herhaal regelmatig radio-omroepberichten met aandacht voor 1,5 meter afstand.
20. Zie af van een huldigingsceremonie of beperk deze tot een minimum met losse podiumdelen zodat
de renners afstand kunnen bewaren.
21. Laat het jurygeld en eventuele prijzengeld via de bank overschrijven (de KNWU kan dit eventueel
verzorgen).
22. Zorg dat renners naar huis gaan als ze klaar zijn met de wedstrijd en niet op locatie blijven hangen.
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