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5e Sir Winston 
Internationale Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meerdaagse voor: 
 

• Categorie 1 t/m 7 (Individueel, U9 t/m U15) 
• Nieuwelingen-meisjes (Individueel, U17) 
• Nieuwelingen-jongens (per ploeg van 3, U17) 

 
29 juni t/m 1 juli 2018 
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Voorwoord 
 
 
Na 4 geslaagde edities organiseert RWV De Spartaan de 5e Sir Winston Internationale Rijswijkse 

Jeugdmeerdaagse. Vanaf vrijdagavond 29 juni tot en met zondagmiddag 1 juli worden er voor alle 

jeugdcategorieën, nieuwelingen-jongens en nieuwelingen-meisjes een groot aantal wedstrijden georganiseerd. Dit 

jaar hebben zich ruim 250 jongeren ingeschreven. Na de geslaagde deelname van de nieuwelingen-jongens in de 

vorige 2 edities zijn wij zeer verheugd met opnieuw de KNWU klassiekerstatus voor de nieuwelingen-jongens. 

 
De omloop van bijna 7 kilometer is uitzonderlijk lang voor Zuid-Hollandse begrippen. Tijdens de omloop komen 

de deelnemers door een van de mooiste delen van Rijswijk, namelijk het Jaagpad langs de Vliet. Naast de jeugd 

rijden er op zondag ook ruim 100 senioren amateurs een wedstrijd over de omloop. Daarnaast is er gedurende 

het weekend op en rond het parcours van RWV De Spartaan voor alle bezoekers van alles te doen; 

Springkussens en nog veel meer. 

 
Uiteraard kunnen wij dit niet organiseren zonder alle sponsoren, de EHBO’ers, de verkeersregelaars, de 

gemeente Rijswijk, de juryleden, de ouders en de vele vrijwilligers die een bijdrage leveren aan deze 

Internationale Rijswijkse Jeugdmeerdaagse. 

 
Wij wensen alle deelnemers succes en vele sportieve prestaties, zodat we zondagavond kunnen terugkijken op 3 

fantastische dagen! 

 
 
 
 
 
Namens de commissie Internationale Rijswijkse Jeugdmeerdaagse RWV de Spartaan, 
 
 
Eibert van‘t Hof, Edwin de Haas & Theo Groen 
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Programma in Vogelvlucht 
 
 
Vrijdag 29 Juni 2018 

• Proloog (1,2 km), categorie 3 en hoger (U11 en hoger) 

• Ploegentijdrit (1,2 km), Nieuwelingen-jongens (U17 jongens) 

• Puntenkoers (8,8 km), categorie 5 en hoger (U13 en hoger) 

 
Zaterdag 30 juni 2018 

• Criterium op clubparcours, ronde van 1,45 km. Voor elke categorie. 

• Individuele tijdrit, max 6 km. Voor elke categorie. 

 

Zondag 1 juli 2018 
• Van Staveren Isolatie Omloop van Rijswijk, ronde van 6,3 km. Voor elke categorie. 
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Detail Programma 
 
Vrijdag 29 juni 2018 
 

• 12.00 – 13:00 Juryvergadering 
o Sir Winston Club, Kesslerpark 30, Rijswijk (1e etage) 

• 13:00 – 13:30 Ploegleidersvergadering t.b.v. Nieuwelingen-jongens 
o Sir Winston Club, Kesslerpark 30, Rijswijk (1e etage) 
o Aansluitend Inschrijving Nieuwelingen-jongens (zelfde locatie) 

• 14:30 – 17:00 Inschrijving individuele renners permanence (alle categorieën behalve Nieuwelingen-

jongens) 
o Kantine RWV de Spartaan, Lange Kleiweg 116, Rijswijk.  

• Tekenen Nieuwelingen-jongens bij vertrek Proloog. 
  

Proloog – 1200 meter - Clubparkoers - Start om de halve minuut 
 

• 15:00 – 15:33 Nieuwelingen-jongens 
• 15:38 – 15:45 Nieuwelingen-meisjes 
• 15:50 – 16.07 Categorie 7 
• 16.12 – 16:26 Categorie 6 
• 16:31 – 16:45 Categorie 5 
• 16:50 – 17:00 Categorie 4 
• 17:05 – 17:08 Categorie 3 

 
Ceremonies: 

• 18:20 Huldiging categorie 3 en 4 inclusief uitreiking gele, roze en witte trui. Op het podium op de Verrijn 
Stuartlaan, voorafgaand aan de start van de puntenkoers aldaar. 

• Aansluitend: Huldiging Nieuwelingen-jongens. 
• Overige categorieën worden pas gehuldigd NA de puntenkoers. 

 
Parcours: 
 
https://www.openrunner.com/r/8607295  
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Ploegentijdrit (1 ronde van 1100 meter) & Puntenkoers - 8 rondes van 1100 meter en 3 sprints - Verrijn 
Stuartlaan 
 
Ploegentijdrit: 

• 18:30 Nieuwelingen-jongens (start om de halve minuut) 
• 18:41 vertrek laatste ploeg 

 
Puntenkoers: 

• 19:00 Categorie 5 
• 19:30 Categorie 6 
• 20:00 Categorie 7 
• 20:30 Nieuwelingen-meisjes 
• 21:00 Nieuwelingen-jongens 
 

Ceremonies: 
• 20:30 Categorie 5, 6 en 7 (geel, roze, witte en blauwe trui)  
• 21:45 Nieuwelingen-meisjes en Nieuwelingen-jongens (geel, roze, witte en blauwe trui) 

 
Parcours: 
 
https://www.openrunner.com/r/8607378  
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Zaterdag 30 juni 2018 
 
Criterium – 1450 meter - Clubparcours 
 
 Tijd Categorie  Km Ronden Sprints blauwe trui 

• 09:00  Categorie 1  4,5  3  2  
• 09:20 Categorie 2 & 3  6,0  4  2 
• 09:40 Categorie 4  9,0  6  2 
• 10:00  Pauze 
• 10:30 Categorie 5  12,0 8  3 
• 11:00 Categorie 6  16,5 11  3 
• 11:45 Categorie 7 & nwl m 21 14  4 
• 13:00 Nwl-jongens  30,0 20  6  

 
• 11:00 – 14:00 Inleveren reservewielen cat 5 en hoger t.b.v. Omloop op zondag, tent nabij kantine. 

 
o Individuele categorieën: even = voorwiel, oneven = achterwiel 
o Nieuwelingen-jongens: even ploegnr = 1 voorwiel, oneven ploegnr = 1 achterwiel 

 
Ceremonies: 

• Per categorie direct na finish eigen categorie. 
 
Parcours: 
https://www.openrunner.com/r/8607650  
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Tijdrit - 5900 meter (max) - Lange Kleiweg – Start om de halve minuut 
 
 Tijd Categorie Km 

• 15:30  Categorie 1 1,2  
• 15:41  Categorie 2 1,2  
• 15:51  Categorie 3 4,4 
• 15:59  Categorie 4 4,4 
• 16.14 Categorie 5 5,9 
• 16.33 Categorie 6 5,9 
• 16.52 Categorie 7 5,9 
• 17.14 Nwl-meisjes 5,9 
• 17.26 Nwl-jongens 5,9 
• 17.59  vertrek laatste renner 

 
Ceremonies: 

• Per categorie direct na finish eigen categorie. 
 
Parcours: 

• 5,9 km:  
o Start Kessler Park, t.h.v. ingang Shell garage op linkerrijbaan,  
o Keerpunt voor kruising met Haantje en Jaagpad, bij de fietsoversteek. 
o Vervolgens op het fietspad, tegen de rijrichting in. 
o Opgang clubparcours 
o Clubparcours tegen de richting in 
o Terug het fietspad op, tegen de rijrichting in 
o Op het einde linksaf om te finishen voor Sir Winston, op het fietspad t.h.v. het terras. 

• 4,4 km: 
o Gelijk aan 5,9 km, maar dan zonder clubparcours. 

• 1,2 km 
o Lange Kleiweg, met AZC als keerpunt 

 
https://www.openrunner.com/r/8607351  
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Zondag 1 juli 2018 
 
Omloop - 6300 meter – Lange Kleiweg – 1 sprint bij finish om blauwe trui. 
Vertrek vanaf clubparcours, alleen in laatste ronde afleiding naar clubparcours om daar ook te finishen, laatste 
deel op parcours is 1300 meters. 
Geneutraliseerde start vanaf parcours tot en met de brug over de A4. 
Volgauto’s mogen niet mee het parcours op en blijven achter op de parkeerplaats. 
 
 Tijd Categorie  Km Ronden 

• 09:00  Categorie 1  7,7  1   
• 09:20 Categorie 2 & 3  7,7  1  
• 09:40 Pauze 
• 10:10 Ama/Sp   58,9 9 
• 11:40 Categorie 4  14,1  2  
• 12:05 Pauze 
• 12:45 Categorie 5  20,5 3  
• 13:30 Categorie 6  26,9 4  
• 14:05 Categorie 7 & nwl m 33,3 5  
• 15:10 Nwl-jongens  52,5 8  
• 16.30 Finish 

 
Ceremonies: 

• Etappe per categorie direct na finish eigen categorie. 
• 12:15 Eindklassement categorie 1 t/m 4 (in de pauze) 
• 17:00 Eindklassement categorie 5, 6, 7, nieuwelingen (jongens & meisjes) 

 
 
Parcours: 
 
https://www.openrunner.com/r/8607754 
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Zondag Routeschema omloop, incl. tijdschema Nieuwelingen-jongens 
 

KM te volgen route 40 pu  42 pu 44 pu 
0.00 Geneutraliseerde start Parcours RWV De Spartaan 15:10 15:10 15:10 
0.3 uitgang RWV De Spartaan LA lange kleiweg    
0.8 Officiële start door KNWU official    
1.6 einde Lange Kleiweg RA Kessler Park    
1.9 Bij Kruispunt RA Volmerlaan    
2.2 LA Verrijn Stuart laan    
2.9 LA De bruyn Kopsstraat    
3.1 RA Handelskade, oversteek Burg.Elsenlaan    
3.3 RA Koopmansstraat    
3.7 RD Van Benthemlaan, oversteek Limpergstraat    
3.9 einde Van Benthemlaan LA Tinbergenstraat    
4.0 RA Jaagpad onder A4 door    
5.4 RD Jaagpad    
5.6 RA Pasgeldlaan    
5.9 LA Fietspad op (let op: versmalling)    
6.1 Einde Fietspad RA Lange kleiweg    
6.7 RD passage RWV De Spartaan (start Ronde 2) 15:20 15:20 15:19 

 nog 7 maal omloop    
13.0 RD passage RWV De Spartaan (start Ronde 3) 15:30 15:29 15:28 
19.3 RD passage RWV De Spartaan (start Ronde 4) 15:39 15:38 15:36 
25.6 RD passage RWV De Spartaan (start Ronde 5) 15:48 15:47 15:45 
31.9 RD passage RWV De Spartaan (start Ronde 6) 15:58 15:56 15:54 
38.2 RD passage RWV De Spartaan (start Ronde 7) 16:07 16:05 16:02 
44.5 RD passage RWV De Spartaan (start Ronde 8) 16:17 16:14 16:11 
45.1 oversteek A4    
46.0 einde Lange Kleiweg RA Kessler Park    
46.3 Bij Kruispunt RA Volmerlaan    
46.6 LA Verrijn Stuart laan    
47.3 LA De bruyn Kopsstraat    
47.5 RA Handelskade, oversteek Burg. Elsenlaan    
47.7 RA Koopmansstraat    
48.1 RD Van Benthemlaan, oversteek Limpergstraat    
48.3 einde Van Benthemlaan LA Tinbergenstraat    
48.4 RA Jaagpad onder A4 door    
49.6 RD Jaagpad    
49.8 RA Pasgeldlaan    
50.0 LA Fietspad op    
50.3 Einde Fietspad RA Lange kleiweg    
50.9 LA terrein RWV De Spartaan op, oversteek fietspad    
50.9 RA Parcours RWV De Spartaan op    
52,2 FINISH 16:29 16:25 16:22 
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Inschrijving 
 
 
Inschrijfwijze: 
 

• Individuele categorieën via jeugdmeerdaagse.nl of digitaal https://mijnknwu.knwu.nl (aanmelding voor 
de proloog volstaat) 

• Nieuwelingen-jongens: via voorinschrijving per ploeg via KNWU 

• Buitenlandse renners en ploegen: via wedstrijdsecretariaat op info@jeugdmeerdaagse.nl 

• Na-inschrijving ploegen, indien nog plaats: via wedstrijdsecretariaat op info@jeugdmeerdaagse.nl 

• Toegestane ploegen bij Nieuwelingen-jongens: minimaal 2, maximaal 3 renners per ploeg. Maximaal 

2 ploegen per vereniging.  
o De volgende ploegen zijn toegelaten: 

§ Nederlandse ploegen aangesloten bij de KNWU. 
§ Combinatie ploegen van Nederlandse verenigingen. (alleen indien eigen vereniging geen 

eigen ploeg ingeschreven heeft) 
§ Districtsploeg (alleen renners uit hetzelfde district en alleen renners van verenigingen die 

geen eigen ploeg ingeschreven hebben) 
§ Buitenlandse ploegen. 

 
Categorieën: 
 

Categorie U Jongens Meisjes 
Cat 1   2010  2009-2010 

Cat 2   2009  2008 

Cat 3   2008  2007 

Cat 4   2007  2006 

Cat 5   2006  2005 

Cat 6   2005  2004 
Cat 7   2004  x 

Nieuwelingen U17 2002-2003 2002-2003 

 
Inschrijfgeld: 
 

• Categorie 1 & 2: €30 

• Categorie 3 t/m 7 & Nieuwelingen-meisjes: €40 

• Nieuwelingen-jongens:  

o Nederlandse ploegen: betaling geschied via afschrijving KNWU  

o Buitenlandse ploegen: €105 
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Betaling: 

• Individuele categorieën:  

o Bedrag overmaken op rekeningnummer NL40RABO 0308294726 t.n.v. D.J. van der Velden, 
onder vermelding van naam renner. 

• Buitenlandse ploegen: 

o Bedrag overmaken op rekeningnummer NL40RABO 0308294726 t.n.v. D.J. van der Velden, 

onder vermelding van verenigingsnaam en NWL H. 

• Er kan alleen gestart worden als aan alle financiële verplichtingen voldaan is.  
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Praktisch 
  
Parkeren bezoekers 
 

• Voor de proloog: Deelnemers kunnen niet parkeren bij de club (dit is gereserveerd voor 

materiaalcontrole en startzone van de proloog) 

o Alternatieven: parkeerterrein tegenover Eventplaza, parkeergarage van Gijnstraat, Polakweg of 

elders in bedrijvenpark Plaspoelpolder (alle opties zijn gratis parkeren) 

• Voor de Ploegentijdrit & puntenkoers op vrijdag is er parkeergelegenheid op de Cobbenhagenstraat 

te Rijswijk en aangrenzende straten. Ook kan er opnieuw in de parkeergarage aan de van Gijnstraat 

gratis geparkeerd worden. Het parcours wordt vanaf 18:15 afgesloten voor verkeer. 

• Op zaterdag en zondag kunt u parkeren nabij de Lange Kleiweg. U wordt door verkeersregelaars 

verwezen naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats. Voor de zondag is aanrijden via Delft, het Haantje 

gewenst. Het is VERBODEN om langs de Lange Kleiweg te Rijswijk in de berm te parkeren. 
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Verblijf: 
 

• Hotels: 
o Best Western Grand Winston, Generaal Eisenhowerplein 1, Rijswijk 

https://www.bestwestern.nl/booking-path/hotel-rooms/best-western-plus-grand-winston-rijswijk-

92737 

 

• Campings & stalplaatsen: 

 
o Camping Delftse Hout, Korftlaan 5, Delft. 

https://www.delftsehout.nl/  

o Mini-camping zwethzone, zwethkade Noord 7, Wateringen 

http://www.minicampingzwetzone.nl/  

o Delflandhoeve, Schieweg 166, Delft 

http://www.delflandhoeve.nl/  

o Hoeve Bouwlust, Oostgaag 31, Maasland 
https://hoeve-bouwlust.nl/  

o Camperpark Den Haag, Valutapad, Den Haag. 

http://www.camperparkdenhaag.nl/  

o Camping de Drie Morgen, Voorweg 155, Zoetermeer 

http://www.dedriemorgen.nl/  

o Camperplaats Wateringen, Middenzwet 35, Wateringen 

https://www.campercontact.com/nl/nederland/zuid-holland/wateringen/236/camperplaats-fam-de-

groot.aspx  
o Camperplaats Maassluis, Govert van Wijnkade 50, Maassluis 

https://www.ervaarmaassluis.nl/camperplaatsen/?utm_source=camperplaatsen.nl&utm_medium=

Link&utm_campaign=Campers%20Maassluis  

o Camperplaats bij Voetbalvereniging Semper Altius, Weidedreef 6, Rijswijk. 
Aanvraag hiervoor kan ingediend worden bij wedstrijdsecretariaat via info@jeugdmeerdaagse.nl  
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Wedstrijdgegevens 
 
 
Parkeren: 
 
Vrijdag: Heulweg, Rijswijk 
 P Terrein tegenover Eventplaza 
  Parkeergarage van Gijnstraat 
  Polakweg / Plaspoelpolder 
 
Zaterdag:  Lange Kleiweg /Heulweg 
 P Terrein tegenover Eventplaza 
  Polakweg / Plaspoelpolder 
 
Zondag: Plaspoelpolder, Rijswijk 
 
 
Kantine: RWC De Spartaan 
 

Lange kleiweg 116 
 

2288 GR Rijswijk 
 

015-2141060 
 
 
Permanence 
 
RWV De Spartaan 
 
 
Kleed- en wasgelegenheid 
 
RWV De Spartaan 
 
 
Start/finish 
 
Vrijdag Proloog: Lange Kleiweg 116, Rijswijk 
Vrijdag Pntkoers: Verijn Stuartlaan, Rijswijk 
 
 
Zaterdag Crit. Lange Kleiweg 116, Rijswijk 
Zaterdag TT: Kesslerpark 30, Rijswijk 
 
Zondag Omloop: Lange Kleiweg 116, Rijswijk 
 
 
Medische ondersteuning 
 
Nederlandse Rode kruis Coordinator 

evenementen afdeling Rijswijk: Toni 

IJsendoorn 

 
Huisartsenpost 
 
Reinier de Graafweg 5 
 
2625 AA Delft 
 
015-2511930 
 
 
Reinier de Graaf Gasthuis 
 
adres zie huisartsenpost 
 
015-2603060 
 
 

Contactpersoon EHBO JMD organisatie Frits de 

Haas, 06-28190561 

Juryopstelling 
 
 
Vz. Wedstrijdleider Martin Pieterse 
 
Wedstrijdcomm. 2 Kevin Gelens 
 
Wedstrijdcomm. 3 Fons Fermont 
 
Aankomstrechter Nancy Albers 
 
 
Comm/Computerverwerking Ton van Spronsen 
 

Richard Vermeeren 
 

Wim van Niel 
Daan Brand 

 
Comm. Bezemwagen Henk de Vetten 
 
Microfonist Marjo Nijmeijer 
 

Jan Blok 
 
Motorordonnance Eric Ypma 
 
Motorrijder Marcel Vinkeles 
 
Videofinish/Tijdwaarnemer Koos van Dam 
Jury Coordinator Nelie Schouten 
 
 
Jeugdmeerdaagse commissie 
Wedstrijd directeur  Theo Groen 
 
Voorzitter  Theo Groen 
 
Penningmeester  Dennis van der Velden 
 
Wedstrijdleider  Eibert van‘t Hof 

Edwin de Haas 
 
Sponsoringcommissie  Marcel van Mil 

Jeroen de Jong 
 
Huldiging Comissaris:  Willem van der Meer 
 
Parcours Commissie  Bert Otterloo 

Sil Havinga 
 
EHBO coördinator Frits de Haas 
 
Vrijwilligers coördinator  Majella de Jong 
  Hong Man 
  Herma van Etten 
 
Coördinator VIPdorp  Ben Kepper 
 
 

  info@jeugdmeerdaagse.nl 

   www.jeugdmeerdaagse.nl 

  https://www.facebook.com/tourderijswijk/  

  https://www.instagram.com/tourderijswijk/ 
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Overzicht Ploegen Nieuwelingen-jongens 
      
 
Ploegnr Ploeg Land Rugnummers 
1 WASp Development Team 1 NED 1-3 
2 WASp Development Team 2 NED 4-6 
3 Cervélo Goodzo Zeeuws Vlaanderen 1 NED 7-9 
4 Cervélo Goodzo Zeeuws Vlaanderen 2 NED 10-12 
5 Cyclingteam Achterhoek 1 NED 13-15 
6 DRC de Mol NED 16-18 
7 Jan van Arckel NED 19-21 
8 LRTV Swift 1 NED 22-24 
9 LRTV Swift 2 NED 25-27 
10 TWC de Kempen NED 28-30 
11 UW & TC de Volharding NED 31-33 
12 Westland wil vooruit 1 NED 34-36 
13 Westland wil vooruit 1 NED 37-39 
14 WTC de Amstel/Uithoorn NED 40-42 
15 WV Avanti NED 43-45 
16 WV De Jonge Renner 1 NED 46-48 
17 WV De Jonge Renner 2 NED 49-51 
18 zwc D.T.S. NED 52-54 
19 PRC Delta/HSK Trias/De Pedaalridders NED 55-57 
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Leiderstruien 
 
 

    
 
Algemeen Klassement – 1e Jongen  Algemeen Klassement – 1e Meisje 
 
Fixplan Bouw & Onderhoud   Bouwstad Projectmanagement 
Categorie 1 tm 7 & Nieuweling Jongens  Categorie 1 tm 6 & Nieuweling Meisjes 
 
 
 

      
 
Punten Klassement    Tijdrit Klassement 
 
MVGM Vastgoedmanagement   Fire Control Brandbeveiliging 
Alle Categorieën    Alle Categorieën 
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Palmares 
 

 
	
	
	

		 Jongens	(geel)	 Meisjes	(roze)	

Cat	1	 2014	Stan	Smit	
2015	?	
2016	Robin	Vermij	
2017	Ayden	de	Jong	

2014	Frederique	Verschuur	
2015	?	
2016	Amy	Grosz	
2017	Amy	Grosz	

Cat	2	 2014	Tobias	Kool	
2015	Liam	van	Os	
2016	Thomas	Huitema	
2017	Nick	Koenis	

2014	Nienke	Veenhoven	
2015	?	
2016	Joelle	Eenkhoorn	
2017	Indy	van	Velzen	

Cat	3	 2014	Jardy	van	den	Berg	
2015	Thijmen	Groen	
2016	Liam	van	Os	
2017	Thomas	Huitema	

2014	Jerney	vd	Heijden	
2015	Noëlle	Booy	
2016	Nina	Oolders	
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		 Jongens	(geel)	 Meisjes	(roze)	

Cat	4	 2014	Mike	Bronswijk	
2015	?	
2016	Mika	Vijfvinkel	
2017	Niek	Suijker	

2014	Carolien	de	Bruin	
2015	Jerney	vd	Heijden	
2016	Nina	Maathuis	
2017	Nina	Oolders	

Cat	5	 2014	Erwin	Smit	
2015	?	
2016	Pepijn	Veenings	
2017	Thom	Herwaarden	

2014	Lieke	Nooijen	
2015	?	
2016	Jerney	vd	Heijden	
2017	Nina	Maathuis	

Cat	6	 2014	Axel	van	der	Tuuk	
2015	?	
2016	Leonardo	van	Driel	
2017	Marvin	Peters	

2014	Naomi	Seldenthuis	
2015	?	
2016	Daniek	Hengeveld	
2017	Yuli	van	der	Molen	

Cat	7	 2014	Lennart	Reijtenbagh	
2015	?	
2016	Salvador	Alvarado	
2017	Youp	de	Vos	

n.v.t.	

Nwl	meisjes	 n.v.t.	 2017	Daniek	Hengeveld	

Nwl	jongens	 2016	Luke	Verburg	
2017	Sten	Verzijl	

n.v.t.	

 
• Mocht u nog aanvullende informatie hebben over de winnaars uit 2015, laat dit ons weten op 

info@jeugdmeerdaagse.nl 
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WEDSTRIJDREGLEMENT – Sir Winston Internationale Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 
 
 
HOOFDSTUK 1 
 
Algemeen 
 
- De 5e Sir Winston Internationale Rijswijkse Jeugdmeerdaagse georganiseerd door RWV de 

Spartaan is een (inter)nationale driedaagse wedstrijd voor jeugdwielrenners, hierna te noemen 

meerdaagse 
 
- Op de tijdens de meerdaagse te verrijden wedstrijden zijn van toepassing het wedstrijdtechnisch 

reglement en het Reglement jeugdwielrennen van de KNWU 
 
- Tijdens de meerdaagse berusten de licenties van alle deelnemers bij het wedstrijdsecretariaat. 
 
 
HOOFDSTUK 2 
 
–Wedstrijden 
 
1. Tijdens de meerdaagse worden de volgende wedstrijdonderdelen verreden: 
 

1. Proloog 
2. Ploegentijdrit (maximaal 3 renners, alleen voor Nieuwelingen-jongens) 
3. Puntenkoers 
4. Criterium 
5. Tijdrit 
6. Omloop 

 
 
De ploegentijdrit wordt verreden over een afstand van 1200m. De van tijd 2de renner is de geldende tijd. Deze 

tijd geldt voor alle renners in de ploeg in het algemeen klassement.  

In geval van pech: 

• Bereikt maar 1 renner de finish, dan geldt een straftijd van 30 seconden voor de hele ploeg. 

• Bereikt niemand de finish, dan geldt een straftijd van 30 seconden t.o.v. de laatst geklasseerde ploeg. 

• Elke renner wordt geklasseerd en mag de volgende etappe weer starten. 

De puntenkoers van vrijdagavond wordt verreden over 8 ronden. Er zijn 3 sprints (blauwe trui). Voor de 

nieuwelingen-jongens zal één afgevaardigde van elk team de puntenkoers rijden, welke door de ploegen zelf 

bepaald mag worden. 

 
Voor deze onderdelen gelden in principe de omschrijvingen en bepalingen in het wedstrijd technisch 

reglement de KNWU, met dien verstande dat de organiserende vereniging in verband met klassementen en 

locatie enige afwijkingen kan aanbrengen in overleg met de jury. 

 
2. Protesten kunnen worden ingediend bij de jury. Jeugdwielrenners kunnen slechts protesteren via hun 

begeleider. Protesten dienen te worden ingediend: 
 
a. Betreffende onregelmatigheden tijdens de wedstrijd : binnen 15 minuten na aankomst. 
 
b. Betreffende klasseringen: binnen 30 minuten na de officieuze bekendmaking van de uitslag. 
 
 
3. De startvolgorde bij de diverse onderdelen is als volgt: 
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a. Proloog: In volgorde van rugnummer. (laagste nummer per categorie als eerste) 
 
a. Ploegentijdrit : In omgekeerde volgorde op basis van de 1e renner per ploeg in de proloog. Waarbij de ploeg 
van de winnaar dus als laatste zal starten.  
c. Puntenkoers : Door middel van loting. 
d. Criterium : Op aangeven van jury, stellen houders van leiderstruien als eerste op. 
e. Individuele tijdrit : in omgekeerde volgorde van het algemeen klassement 
f. Omloop : Op aangeven van jury, stellen houders van leiderstruien als eerste op.  
De in het programma vermelde starttijden per categorie zijn richttijden. Renners dienen minstens 20 minuten 
voor de vermelde aanvangstijd in de omgeving van de start aanwezig zijn. 
 
4. Indien in 1 categorie de inschrijvingen dusdanig laag zijn, behoudt de organisatie het recht om deze 
categorieën samen te voegen (na goedkeuring door de KNWU). Dit betekend dat zij dan gezamenlijk het 
criterium en de omloop zullen rijden. De puntenkoers (indien van toepassing) zal wel apart verreden worden. 
Indien er gezamenlijk gestart wordt, wordt er wel apart geklasseerd en zijn er dan ook voor beide categorieën 
aparte huldigingen, alsook prijzen beschikbaar.   
 
 
HOOFDSTUK 2 
 
4. Tijdens de tijdritten mogen slechts daadwerkelijk gestarte renners zich met fiets tussen start en finish 

bevinden. Het meerijden door begeleiders, ouders of anderszins gerelateerd aan de renner zijnde personen 

is niet toegestaan. Er kan een herstart toegekend worden bij ongeval of materiaaldefect, een verzoek 

hiertoe dient ingediend te worden bij de KNWU-jury, die hierover beslist. 

 

Toegestaan materiaal in de tijdrit. 

Wij volgen hierbij het KNWU-reglement, let op: voor Nieuwelingen zijn de regels in 2018 veranderd: 

 

MATERIAAL JEUGD EN NIEUWELINGEN  

JEUGD Met ingang van het seizoen 2016 werden in tijdritten alle soorten goedgekeurde helmen 

toegestaan, dus ook een z.g. tijdrithelm voor alle jeugdcategorieën en Nieuwelingen (M/V). Dit zal in 2018 

worden gecontinueerd. Zie voor de goedkeuringsnorm artikel N 1.3.031.01. Ingevolge artikel 20.2.010 mag 

uitsluitend op een traditionele/conventionele fiets en materiaal worden gereden zonder opzetsturen, dichte 

wielen etc. Een specifieke tijdritfiets is niet toegestaan. Voor alle duidelijkheid wordt in artikel 1.3.018 het 

wiel omschreven. Deze dient minimaal 12 spaken te hebben.  

  

NIEUWELINGEN (M/V) Voor het wegseizoen 2018 e.v. zal onderstaande maatregel van kracht zijn.  

  

De z.g. specifieke tijdritfietsen en tijdrit materiaal voor nieuwelingen (M/V) is niet toegestaan tijdens 

wedstrijden en/of trainingen. De Nieuwelingen-jongens en Nieuwelingen-meisjes dienen op een 

traditionele/conventionele fiets en materiaal te rijden in tijdritten.  Met ingang van 2018 betekent dit dat voor 

het gebruik van tijdritmateriaal voor Nieuwelingen-jongens en Nieuwelingen-meisjes er geen afwijking meer 

van de regel wordt toegestaan. Dat wil zeggen dat uitsluitend op een traditionele/conventionele fiets en 

materiaal mag worden gereden zonder opzetstuur, dichte wielen, etc. Een specifieke tijdritfiets is dus niet 
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toegestaan! Voor alle duidelijkheid wordt in Titel 1, artikel 1.1.018 het wiel omschreven. Deze dient 

minimaal 12 spaken te hebben. Voor de volledigheid: goedgekeurde z.g. tijdrithelmen zijn normaal 

toegestaan tijdens tijdritten. Zie ook artikel N 1.3.031.01 betreffende de veiligheidsnorm. De afwijkende 

maatregel in artikel N 1.3.023.01 (Titel 1) zal hierop worden aangepast 

 
5. Materiaal en verzetten 
 
Jeugd: 
 
Verzetcontrole vindt plaats voor aanvang van de wedstrijden of steekproefsgewijs na de wedstrijd op 

aanwijzing van de jury. 

 
Materiaalverzorging: 
 
Voor categorie 1 t/m 4 is materiaalverzorging NIET toegestaan 
 
Voor categorie 5 t/m 7:  
 
a. Proloog/ploegentijdrit: tijdens de proloog van vrijdag in geval van erkend defect/ val is herstart 

mogelijk. De KNWU- jury zal hierover besluiten. 
 
b. Criterium / puntenkoers: tijdens de criterium ter hoogte van de jurywagens 
 
c. Tijdrit: Er wordt geen materiaalpost ingericht. 

d. Omloop : Enkel vanuit de meerijdende neutrale materiaalwagens. Hiertoe is iedere deelnemer van 

categorie 5,6,7, nieuwelingen-meisjes en nieuwelingen-jongens verplicht een deugdelijk voor- of achterwiel 

in te leveren op zaterdag 30 juni tussen 11.00 en 15.00 uur. Even rugnummers een voorwiel en oneven 

rugnummers een achterwiel. 

Voor categorie 1 t/m 4 zal er wel neutrale wagen en bezemwagen meerijden, maar dit dient alleen om 

renners met pech naar de finish te vervoeren, zij mogen geen vervangend materiaal toegediend worden. 

 
6. Bij alle wedstrijdonderdelen zal naast de visuele en videofinishregistratie tevens een registratie van de 

uitslag(en) middels chip/transponder plaatsvinden. Het volgens voorschrift van de KNWU plaatsen van een 

transponder op de fiets is derhalve verplicht. Geen transponder betekent startverbod. 

 
7. Renners die door te grote achterstand uit de wedstrijd genomen worden, alsmede door materiaalpech de 

wedstrijd niet uitrijden, krijgen de tijd van de laatste renner die de etappe uitrijdt vermeerderd met 5 

minuten. Renners die, in welke etappe dan ook, niet starten, krijgen de tijd van de laatste renners die de 

etappe uitrijdt vermeerderd met 10 minuten. Jury bepaalt in overleg met de politie hoe groot de achterstand 

mag zijn tijdens de omloop. 

 
HOOFDSTUK 3 
 
– Klassementen (Op Tijd) 
 
1. Gedurende de meerdaagse worden een vijftal klassementen bijgehouden: 

a. Algemeen klassement jongen - gele trui 

b. Algemeen klassement meisje - roze trui 
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c. Tussensprint klassement - blauwe trui 

d. Tijdrit klassement – witte trui 
 
e. Ploegenklassement 
 
 
Wanneer een renner leider is in meerdere klassementen wordt hem/haar de hoogste trui in de volgorde 

uitgereikt. ( Volgorde a-b-c-d) De als tweede geklasseerde renner in het volgende klassement wordt dan 

drager van deze trui. Het dragen van de leiderstrui is verplicht. Ontheffing wordt slechts verleend indien tijdens 

een tijdrit aerodynamische kleding wordt gedragen. De uitgereikte truien worden eigendom van de drager van 

het desbetreffende klassement. 

 
2. Klassement algemeen meisje (roze trui) / jongen (gele trui) Per wedstrijdonderdeel wordt van alle 

renners, die reglementair gefinisht c.q. geklasseerd zijn, een klassement op tijd gemaakt. Voor de jongens en 

meisjes wordt in de einduitslag een apart klassement opgemaakt. Echter rijden ze wel in een gezamenlijke 

wedstrijd. De dagprijzen gelden voor de uitslag van de dag gezamenlijk. Indien in een etappe een renner 

geen contact meer heeft met zijn voorganger (minimale ter grootte van een fietslengte) zal hij/zij, met zijn/ 

haar eigen gereden tijd geklasseerd worden. Het algemeen klassement wordt dagelijks opgemaakt aan de 

hand van de totaal verreden tijd. Tijdens de eindsprint van het criterium en omloop zijn er bonificatie 

seconden te verdienen, t.w. 5,4,3,2,1 seconden voor de eerst aankomende meisje en 5,4,3,2,1 seconden 

voor de eerst aankomende jongen. Bij de(ploegen)tijdritten, alsmede de puntenkoers (categorie 5,6 ,7, 

nieuwelingen-jongens en nieuwelingen-meisjes) zijn geen bonificaties te verdienen. Indien er na 3 dagen een 

gelijke stand ontstaat geldt dat de langste tijdrit doorslaggevend, hierna de proloog. 

 
3. Sprint(tussen) Klassement (blauwe trui) Tijdens de puntenkoers (categorie 5,6,7, nieuwelingen-jongens 

en nieuwelingen-meisjes), welke gereden wordt over 8 ronden, zijn 3 sprints te verrijden. Tijdens de criteriums 

worden een aantal puntensprints aangekondigd. Voor de categorie 1 t/m 4 maximaal 2 sprints en voor de 

categorie 5 t/ m7 maximaal 3 sprints, Categorie 7 en Nieuwelingen-meisjes maximaal 4 sprints en voor de 

Nieuwelingen-jongens maximaal 6 sprints. 

Het puntenschema is 10-7-5-4-3-2-1. Aan de hand van deze tussensprints wordt een klassement opgemaakt. 

Ingeval van gelijkheid van punten is de laatste sprint beslissend. Dit klassement is voor meisjes en jongens 

gelijk, dus niet afzonderlijk.  

 
4. Tijdrit Klassement (witte trui) Bij dit klassement worden de tijden van de proloog en de tijdrit bij elkaar 

opgeteld. Diegene die de kortste tijd heeft, is leider van dit klassement. Dit klassement is voor meisjes en 

jongens gelijk, dus niet afzonderlijk. Bij gelijke stand totaaltijd is de langste tijdrit doorslaggevend. 

 
5.Verenigingsklassement Renners scoren slechts voor het ploegenklassement indien zij zich klasseren bij 

de eerste 10. Per categorie scoort in eerste instantie slechts de hoogst geklasseerde renner per vereniging. 

Als bovenstaande regels zijn toegepast en er nog punten te verdelen zijn, kan een tweede renner van een 

vereniging scoren. Deze laatste regel wordt alleen toegepast als er minimaal 20 renners in een categorie zijn 

gestart. Voor het ploegenklassement kan men respectievelijk 10-8-6-4-2-1 punt per wedstrijdonderdeel 
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scoren. Ingeval van gelijkheid van punten is de laatste wedstrijd van dit evenement beslissend. Indien nog 

gelijke stand, gelden de aantal overwinningen, gevolgd door 2e plaatsen etc.  

 

6.Ploegenklassement Bij de nieuwelingen-jongens wordt een ploegenklassement opgesteld op basis van 

tijd; per dag tellen de tijden van de 2 beste renners mee. De aldus verkregen totalen per dag bepalen het 

eindklassement. Hiervoor zijn 3 ereprijzen ter beschikking. 

 

 
HOOFDSTUK 4 
 
– Rugnummers Het verkleinen van de rugnummers is niet toegestaan op straffe van strafseconden (10 

seconden). Het niet goed zichtbaar c.q. niet aan de juiste zijde dragen van het rugnummer, kan tot gevolg 

hebben dat de renner/ster niet geklasseerd wordt. 
 
De Nieuwelingen-jongens zijn verplicht om met kaderplaatsjes te rijden. 
 
 
HOOFDSTUK 5 
 
– Prijzenschema Dagprijzen Eindprijzen 

Dagprijzen 1:4 
 
Algemeen klassement meisjes 1:3 

Algemeen klassement jongens 1:3  

Sprint(tussen)klassement eerste 3 

Tijdrit klassement eerste 3 

Ploegenklassement eerste 5 

 
Bij de inschrijving voor de ploegentijdrit zal het aantal bekend gemaakt worden. Alle dagprijzen worden bij de 

huldiging van de desbetreffende etappe uitgereikt. 
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Eindprijzen Nieuwelingen (Jongens & Meisjes) 

 

 Algemeen 

Klassement 

Punten 

Klassement 

Tijdrit 

Klassement 

Strijdlustigste 

ren(st)(n)er (1) 

1 €50 €40 €40 €100 

2 €45 €30 €30  

3 €40 €20 €20  

4 €35 €10 €10  

5 €30    

6 €30    

7 €25    

8 €25    

9 €20    

10 €20    

11 €20    

12 €15    

13 €15    

14 €15    

15 €10    

16 €10    

17 €10    

18 €5    

19 €5    

20 €5    

Totaal €430 €100 €100 €100 

  

(1)  Wordt bepaald door de KNWU-jury, over de gehele meerdaagse.
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Sponsoren  
 
 
Evenementsponsor: Sir Winston Leisure Center 
 
 
Klassementsponsor:  FixPlan Bouw en Onderhoud 

BOUWSTAD Projectmanagement 
MVGM Vastgoedmanagement 
Fire Control Brandbeveiliging 
Gemeente Rijswijk  

 
 
Parcourssponsor: Simcas 
 Lammerink Groep 
 Rijswijkse Vloerenhuis 
 Rabobank 
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