Assen, 17 mei 2022
Betreft: Kwalificatie NK tijdrijden 2022
Het Nederlandse Kampioenschap tijdrijden vindt op woensdag 22 juni in Emmen plaats. In
overeenstemming met de bondscoaches en alle districten vindt er per district een selectieprocedure
plaats voor de categorie Nieuwelingen en Junioren om kwalificatie af te dwingen. In tegenstelling tot
voorgaande jaren is er dit jaar om verschillende redenen; vergunning, financiën en/of
organisatiekracht, geen District Noord Kampioenschap tijdrijden. In de toekomst streven we ernaar
om in Noord-Nederland wederom een tijdrit kampioenschap te realiseren.
Kwalificatieprocedure District Noord U17 & U19 (m/v)
Het doel van de kwalificatieprocedure is om de beste tijdrijders per categorie deel te laten nemen op
de Nederlandse Kampioenschappen. De woonplaats van de renners (m/v) is leidend voor welk
district ze uitkomen. Woon je in de provincie Friesland, Groningen of Drenthe, dan volg je de
kwalificatieprocedure van District Noord.
BELANGRIJK! OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE KWALIFICATIE DIEN
JE ÉÉN STAP TE ONDERNEMEN:
•

Stap 1: Schrijf je in voor de tijdrit Enkhuizen op woensdag 1 juni.
(Inschrijving zie kader)

Aanmelden voor DK Tijdrijden bij West-Frisia:
De renners op de dijk krijgen een parcours van 22,2 kilometer voorgeschoteld. De start en
finishstreep wordt getrokken tussen de sluizen en het naviduct op de dijk richting Lelystad. Ook
recreanten kunnen buiten mededinging deelnemen. Het eerste startschot valt om 19.00 uur.
Deelname is mogelijk na voorinschrijving en vooruitbetaling. Aanmelden kan via tino@matong.nl
Inschrijfkosten voor niet-West-Frisia leden bedraagt €5,- welke kan worden overgemaakt naar
NL65 RABO 0121212025 t.n.v. Tino Haakman onder vermelding van ‘tijdrit’. Pas na voldoen van
het inschrijfgeld beland je op de inschrijflijst. Aanmelden kan tot en met maandagavond 30 mei.
Ps. Als je op 1 juni niet deel kan nemen aan de tijdrit in Enkhuizen en je wilt wel meegaan in de
kwalificatieprocedure. Dan verzoek ik je om je afwezigheid en onderbouwing voor 1 juni te mailen
naar mailen naar stdc@knwunoord.nl.
Kwalificatieprocedure District Noord U23 & elite/belofte
In beginsel moet een atleet zichzelf aan te melden via MijnKNWU. Aan de hand van het officiële
kwalificatieproces wordt de startlijst samengesteld. Ploegleiders mogen atleten aan de hand van
ambitie en resultaten voordragen, zodat we hen, mits gegrond, kunnen meenemen in de kwalificatie
procedure. Aandragen doe je door naam atleet/club/categorie voor 1 juni te mailen naar
stdc@knwunoord.nl.

Samenstelling startlijst NK U17 & U19 (m/v)
De Sporttechnisch Districtscoördinator van KNWU Noord stelt op basis van de individuele resultaten
een ranglijst op en draagt de atleten voor aan de bondscoaches. De overige atleten worden tijdens
het landelijke overleg met STDC’s en bondscoaches besproken aan de hand van de ranglijsten en op
basis van individuele kwaliteit. Tot slot wordt de definitieve startlijst samengesteld. Alle atleten op de
definitieve startlijst ontvangt persoonlijk een uitnodiging voor deelname aan het NK tijdrijden.
Uitzondering op de regel:
• Bondscoaches mogen startplekken aanwijzen.
• Regerend Nederlands Kampioenen (m/v) hebben eerste startrecht, mits hij/zij hiervan afziet.
Tijdlijn landelijke selectieprocedure
• 05/06, Aanleveren namenlijst per district.
• 07/06, Landelijk overleg STDC’s en Bondscoaches.
• 09/06, Publicatie definitieve startlijsten.
• 22/06, Nederlandse Kampioenschappen tijdrijden.
Veel succes toegewenst!
Met sportieve groet,

Jan Dupon | KNWU Noord

Sporttechnisch District Coordinator

M. stdc@knwunoord.nl

