Informatie ploegentijdrit vrouwenwielrennen.nl 2017
Op zaterdag 9 september wordt als afsluiting van de Vrouwenwielrennen.nl competitie 2017 de
ploegentijdrit verreden.
Datum
Permanence

zaterdag 9 september 2017
Hoeve Landzicht (Hooiberg), Oukoop 22 in Nieuwer Ter Aa

Start ploegentijdrit
Oukoop – bij Hoeve Landzicht
Finish ploegentijdrit
Haanweg
Parcours ploegentijdrit

A = start
D = finish

Parcours loopt met de klok mee via Oukoop, Oud Aa, rechtsaf Portengense Zuwe, rechtsaf Bosdijk en
Demmeriksekade en rechtsaf Haanweg

Programma
09:30 – 10:00 uur
tot 10:15 uur
10:30 uur
± 12:20 uur
± 13:00 – 13:15 uur
uiterlijk 14:00 uur

Ophalen rugnummers in de permanence
Parcoursverkenning / inrijden op het parcours
Start eerste ploeg aan de Oukoop, (vlakbij ingang naar Hoeve Landzicht)
Finish laatste ploeg op de Haanweg
Prijsuitreiking in Hooiberg (Hoeve Landzicht)
Permanence en parkeerplaats leeg
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Deelnemers en startvolgorde
Er zijn 31 deelnemende teams van 4 rensters.
De meest recente startlijst staat op de homepage van www.vrouwenwielrennen.nl. Hierop staan
de starttijden en de namen van de teams en de rensters.
Zorg dat je met je team op tijd bij de start staat.
Inschrijving
Tussen 09:30 en 10:00 uur in de permanence Hoeve Landzicht.
Vanuit iedere trainingsgroep/vereniging haalt één persoon de rugnummers en
consumptiemunten op voor al hun deelnemende teams:
- er wordt één rugnummer per team uitgereikt dat bij één van de rensters links onderaan
op de rug wordt opgespeld. (Mocht de rensters met het rugnummer door pech of iets
anders niet meer bij de groep rijden, dan geen paniek. We herkennen jullie vast wel..).
- voor iedere renster zijn er consumptiemunten voor koffie/thee en taart na afloop van de
tijdrit in de Hooiberg van Hoeve Landzicht.
Kleed- en douchegelegenheid
Er is geen kleed- en douchegelegenheid in de permanence en ook geen bewaakte ruimte voor
tassen etc. Het tijdens de tijdrit achterlaten van je spullen in de permanence en/of in de berm
van de weg is op eigen risico.
Parkeergelegenheid
1. Bij Hoeve Landzicht is een parkeerterrein. Gezien het aantal deelnemende teams kunnen niet
alle auto’s hier staan.
2. Op weiland P2. Hier word je vanaf Hoeve Landzicht met borden naar toe geleid.
3. Carpoolplaats Vinkenveen (langs de A2). Dit is 2,5 km fietsen van Hoeve Landzicht.
Wedstrijdreglement
 De tijdrit is 30 km = 3 ronden van 10 km.
 Rensters staan bij de start naast elkaar en worden vastgehouden
 Iedere minuut gaat een ploeg van start.
 Er wordt niet gestayerd; als je wordt ingehaald door een ander team laat je direct een gat
vallen (=minimaal 10 meter afstand van de andere groep).
 Er mag met 3 rensters gefinisht worden.
 De tijd van de derde renster telt.


Het is NIET toegestaan te rijden met
o welke tijdritattributen dan ook (opzetsturen, tijdritsturen, tijdritwielen etc);
o pompen, zadeltassen en andere overbodige accessoires op de fiets.
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Veiligheid
1. Er wordt niet in- of uitgereden op het parcours tijdens de wedstrijd. Inrijden tijdens de
wedstrijd kan op de Oukooper wetering = verlengde van de Oukoop ten noorden van de
start)
2. We rijden op de openbare weg dus het blijft altijd opletten!
3. Het parcours is niet afgezet. Dit betekent dat ander verkeer op het parcours aanwezig is.
4. Neem geen onnodige risico’s als je gehinderd wordt door ander verkeer.
5. Er staan verkeersregelaars op iedere bocht en kruising die de mensen informeren maar
het verkeer heeft vrije doorgang. Dus wees erop bedacht dat er tegenliggers kunnen zijn
en/of auto’s en tractoren vanuit opritten kunnen komen.
Inschrijfgeld
30 euro per ploeg van 4 rensters.
Dit bedrag wordt vooraf door de trainster / contactpersoon van de trainingsgroep overgemaakt
naar Nelly Voogt: NL51INGB0005574662 tnv Voogt e/o Westland te Utrecht.
!! Iedere renster betaalt dus aan haar eigen trainster of contactpersoon en niet rechtstreeks op
bovenstaand rekeningnummer.
Prijsuitreiking
Ongeveer 13:00 – 13:15 uur worden de prijzen uitgereikt in de permanence.
1. Dagprijs ploegentijdrit
De eerste 3 teams worden gehuldigd.
2. Eindklassement competitie VW - de beste trainingsgroep/vereniging 2017
De eerste 3 trainingsgroepen in het eindklassement worden gehuldigd.
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