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Veel PR’s bij tijdrit

Zaterdag clubwedstrijden

Het was droog en zonnig maar het regende
persoonlijke records, afgelopen donderdag bij
de tijdrit op de training. De tijdrit, een van de
mooiste onderdelen van de wielersport: zo hard
mogelijk een rondje rijden, 1499 meter om
precies te zijn. Het parkoers werd andersom
gereden, in verband met de wind. En dat was
een goeie keus: van de 32 jeugdrenners aan de
start reden er twaalf een PR, twee renners
evenaarden dat en zes reden voor het eerst een
tijdrit – dus automatisch ook een PR!

Clubwedstrijden en (ploegen)tijdritten – we
doen het er voorlopig nog maar even mee.
Aanstaande zaterdag dus weer (vanaf 9.30 uur)
zo blijkt uit dit schema:

Han reed voor het eerst onder de 2,5 minuut;
Feline, Eline, Nathan en Roan vd S doken voor
het eerst onder de 3 minuten-grens; en Job
haalde maar liefst 21 sec van zijn PR af.
Han
Stijn
Lisa
Noah
Lotte
Chris
Hielke vd K
Kim
Sara
Thijs
Roan S
Marlene
Abel
Feline
Eline
Nathan

2:28*
2:35*
2:41*
2:42
2:44*
2:44*
2:45*
2:48
2:50
2:54*
2:55*
2:56
2:57
2:57*
2:58*
2:58*

Mick de R
Tobias
Hielke van E
Job L
Martijn
Koen
Olivier H
Ferris
Olivier van P
Mick R
Lynn
Roan F
Feran
Pien
Tijn
Mees

2:58
3:01
3:02*
3:04*
3:08*
3:11*
3:16
3:20
3:21*
3:26
3:30
3:36
3:38*
3:54
4:04*
5:24*

Za 10 april
Za 24 april
Di 27 april
Di 4 mei
Za 8 mei
Di 18 mei
Do 20 mei
Za 22 mei
Di 1 juni
Za 5 juni
Di 15 juni
Za 19 juni
Di 29 juni
Za 3 juli
Do 8 juli
Di 13 juli
Do 15 juli
Za 17 juli
Di 31 aug

Clubwedstrijd
Clubwedstrijd
Tijdrit
Ploegentijdrit
Clubwedstrijd
Ploegentijdrit
Tijdrit
Clubwedstrijd
Ploegentijdrit
Clubwedstrijd
Ploegentijdrit + tijdrit
Clubwedstrijd
Ploegentijdrit
Clubwedstrijd
Tijdrit
Ploegentijdrit
Tienkamp (laatste training
voor zomervakantie
Clubwedstrijd
Eerste training na vakantie

Herstart wedstrijden per mei?
De KNWU heeft uitgebreid beschreven langs
welke routes er straks weer wedstrijden mogen
worden verreden. Nu zijn alleen nog clubwedstrijden toegestaan, maar de bond hoopt
dat vanaf mei wedstrijden op regionaal niveau
mogelijk zijn (op clubparkoersen) en vanaf juni
op landelijk niveau .

Daarbij geldt in ieder geval:
- per deelnemer is maximaal één begeleider
aanwezig op de locatie
- deze begeleider houdt minimaal 1,5 meter
afstand ten opzichte van andere
aanwezigen.
Bij wedstrijden op regionaal niveau geldt ook:
- deelname uitsluitend voor
startlicentiehouders of licentiehouders
- zo veel mogelijk online inschrijving
- rugnummeruitgifte in de buitenlucht
- mondkapjesplicht buiten de wedstrijd op
locatie en bij verplaatsingen.
- beperkt aantal aanwezigen in de finishzone
- geen huldigingsceremonie
- renners gaan naar huis als ze klaar zijn met
de wedstrijd en blijven niet op locatie .
Of wedstrijden mogen doorgaan is afhankelijk
van het risiconiveau, nu nog steeds ‘zeer
ernstig’. Uit onderstaand schema blijkt dat
jeugdwedstrijden pas weer mogen als het
risiconiveau wordt afgeschaald naar ‘ernstig’.

Omloop
Criterium
Gesloten
circuit

Waakzaam

Zorgelijk

Ernstig

Zeer
ernstig

Lockdown

√
AB
AB

IC
X
ABC

X
X
ABC

X
X
X

X
X
X

X = niet mogelijk
A = Algemene richtlijnen RIVM + Thuisblijven bij
klachten of als een huisgenoot positief test +
handhaaf anderhalve meter regels + ruim
aanbod desinfectiemiddelen + eigen EHBO +
kleedkamers dicht + coronacoördinator.
B = Mondmaskerplicht + bezoekersregistratie
(op basis van richtlijnen veiligheidsregio) +
verplichte triage + aparte toiletvoorzieningen
voor renners, jury/organisatie, media, publiek +
kantines en kleedkamers en douches dicht +
digitaal overleg en briefing jury + huldigingen
zonder ceremonie + coronacoördinator.
C = Geen publiek bij start, finish, parking teams
en huldiging + wedstrijd op afgesloten parkoers
+ testen deelnemers, begeleiders en
wedstrijdofficials die in aanraking komen met
de teams + alleen aanwezigheid met een
aantoonbare negatieve test + bubbels voor
deelnemende teams, officials en media +
mondkapjes uitdelen aan aanwezigen op het
parkoers die geen mondkapje dragen of bij zich
hebben + corona coördinator.

IC -= interclub (alleen deelname uit eigen
provincie)

Zie voor meer informatie:
Opstarten Wielerwedstrijden
Routekaart Wielerwedstrijden

Wedstrijdkalender
Voor april en begin mei zijn alle wedstrijden
geannuleerd, onduidelijk is nog steeds wanneer
er weer wedstrijden toegestaan zijn. Ook ‘onze
eigen’ Klimronde van Klein Zwitserland is van de
kalender gehaald. Tot 1 juli staan de volgende
jeugdwedstrijden nog op ‘Goedgekeurd’.
9 mei
13 mei
16 mei
6 juni
12 juni
19 juni
20 juni

Nicooz Wielerronde Amstelveen
(cat 4-5-6-7)
Ronde van het Purmerplein,
Amsterdam
Jeugdronde Rijk Zwaan,
Honselersdijk
Bob Scholte memorial, Breda
Wielerweekend Buchten
Klimomnium Dordrecht
Jeugdronde De Rooëibes, Neer

Zie Knwu.nl en Knwumidden.nl voor meer
informatie

