Draaiboek 4e omloop Bronneger Bult op zondag 12 mei 2019
Organisatie WV Omega
KVK nummer 40025953
Contactpersoon

Jan de Veen (voorzitter)

Postadres

Westerbouwte 23

Postcode

9649 KB Muntendam

Telefoonnummer
Website

www.wvomega.nl

Emailadres

wvomega@gmail.com

Inschrijving – douche en kleedgelegenheid Dorpshuis Meester Hekman Hoes
Drouwen/Bronneger:
Telefoonnummer

0599-564503

Adres

Schoolstraat 10 A
Drouwen

Aan de overzijde van het Dorpshuis is meer dan voldoende parkeergelegenheid aanwezig. De
renners/rensters worden verzocht hier te parkeren en niet in de berm richting of langs het parcours.
Het is niet geoorloofd om met wielerschoenen door de sportzaal naar de kleedruimte te lopen. De
racefietsen mogen niet in het Dorpshuis “geparkeerd” worden dus graag buiten laten staan.
(vanzelfsprekend is organisatie niet verantwoordelijk voor vernieling of diefstal van de fiets.

Clubsponsors:

Hoofdsponsor;

Tenco Verf en Beits Zaandam
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subsponsors:
Bax Proeflokaal Groningen
Nieba bouwservice en advies Wildervank
GMC Schilderwerken Bellingwolde
Polytec Nederland
HSB Schoonmaakbedrijf Haren
Bike Life Roden

Colofon
Organisatiecomité
Jan de Veen
Hink Visser
Geert vd Veen
Marten Veen
Tom Akkerman
Monique de Veen
Marianne de Veen
Monique Muis
Ard Prins
Gert de Veen

Voorzitter- wedstrijdleider Omega
Penningmeester- 2e wedstrijdleider
PR & sponsorcommissie, 3e wedstrijdleider
PR & sponsorcommissie
PR & sponsorcommissie
Inschrijving Dorpshuis Hekman Hoes
Inschrijving Dorpshuis Hekman Hoes
Wielen/Inschrijving Dorpshuis Hekman Hoes
Opbouw-Materialen- jurywagen en geluid
Opbouw-Materialen – indeling verkeerspostenwedstrijdorganisator

Permanence

Dorpshuis Hekman Hoes, Schoolstraat 10a
Drouwen

Kleedgelegenheid

idem

Parkeergelegenheid

tegenover het Dorpshuis aan de Schoolstraat
een zeer ruime parkeergelegenheid

Algemeen telefoonnummer:
Gert de Veen, wvomega@gmail.com
Jan de Veen, wvomega@gmail.com
Hink Visser, wvomega@gmail.com
EHBO

ingericht bij start/finish (zie laatste blz)

Wedstrijdsponsors:

SuperEarl B.V

Henk

Muis ICT Consultancy

RSP Zuidbroek

Prijzenschema - Naturaprijzen – premierondes:
Prijzenschema en premies
Sportklasse

Amateurs

Dames

Eindprijzen

30 schema P

30 schema M

20 schema M

Winnaar

bikefitting a 175 euro Stouwdam

idem

idem

Winnaar

trui winnaar Bikelife/RBL

idem

idem

Bergsprint over 3 ronde, aangeboden door Polytec Nederland B.V te Assen
60 euro
Premies 1x5
Premies 1x5
Premieronde

60 euro

30 euro

natura prijzen van Boxxer en Stouwdam 5 per cat.
5 geldpremies(12-10-8-5-3)

5 geldpremies(idem)

naturaprijzen van Bike Life roden 5 per cat.

5 geldpremies (idem)

Rondemiss 4e Omloop Bronneger Bult

Laura de Groot
Ik ben Laura de Groot en kom uit Groningen. Ik ben 22 jaar oud. In juli studeer ik af en mag ik
mijzelf verloskundige noemen. Ik vind het fascinerend om te zien hoe sterk vrouwen zijn
tijdens de zwangerschap en bevalling. Buiten de verloskunde vind ik het erg leuk om te
reizen, uitgebreid te koken en te voetballen. Wellicht is dit event de uitgemeten kans om
een knappe sportieve man met een bos blonde krullen aan de haak te slaan.

Volgauto’s:

Jury-auto’s :
Materiaalauto:

https://www.cyclesportgroningen.nl/

Materiaalauto:

Materiaal auto:

https://www.tandjehoger.com/home

Bezemwagen: http://www.rspzuidbroek.nl/index-rsp.htm

Motor

:

Muis Schilderwerken Stadskanaal

Bezemwagen

:

RSP Zuidbroek

Programma 4e Omloop Bronneger Bult 12 mei 2019

08.00 uur

opbouw parcours en inrichting inschrijving

09.00 uur

installeren geluid

09.30 uur

jury-bus

10.00 uur

inschrijving in permanence geopend

10.30 uur

Ontvangst Jury en Juryvergadering in jury bus

11.30 uur

start sportklasse, koers 1 uur en 2 ronden
12.50 finish

13.15 uur

start Amateurs; koers 1 uur 20 min en 2 ronden
Prijsuitreiking sportklasse

15.15 uur

Dames Elite; koers 1 uur en 2 ronden
Prijsuitreiking amateurs

16.35 uur

finish dames Elite/amateurs en prijsuitreiking

16.45 uur

opruimen

Jury opstelling 4e omloop Bronneger Bult 12 mei 2019

Jury Opstelling
Voorzitter

Nelie Schouten, Loon

Wedstrijdcomm. 2 / Secretaris

Nel Hadderingh, Emmen

Wedstrijdcomm. 3

Sanne Briggeman, Hoogezand

Aankomstrechter

Jacob Nieborg, Hoogezand

Commissaris

Be Zwiers Gieten

Microfonist

Rikus Bartol, Gieten

Videofinish

Anjan Folkertsma, Emmen

Stagiaire

Melcher Dekker

EHBO/ Ronde-arts
EHBO vereniging Appingedam, al 90 jaar een vertrouwd adres in de EHBO
-

Nel Harkema
Heike van Dijken
Evert Wiersema
Flip Wiersema
Fred van Dijken

Rondarts
- Gijs Botterblom
Hekken en verkeersborden
- Gemeente Borger-Odoorn

www.borger-odoorn.nl

Volgauto’s en motoren
Auto’s
Jury auto’s Volvo Broekhuis
Volvo
Volvo

XJ-256-S
TZ-824-N

CSG

Materiaal auto’s
52-RP-VH

TH
Stormvogels

24-HBF-23
RH-LR-81

Jan de Veen
Fred van Dijken

Edwin Mellema
Peter vd Hooft
Erwin Koerts + wieltjesteker
Marcel de Haan
Paul de Haan

Bezemwagen
RSP

VH-393-V

Iwan Ramaker + Ehbo

Motor
Muis schilderwerken Stadskanaal

Kees Muis

Plattegrond parcours 6,8 km.
Plattegrond parcours 6.8 km Lemenweg— Molenweg—Stobbenweg
naar Bronnegerveen— linksaf Dorpstraat—linksaf Drouwenerstraat –
rechtdoor—Lemenweg finish voor nr 3.

Verkeersregelaars; 10
- 1x kruising Hoofdstraat- Kerkweg
- 2x Hoofdstraat- Lemenweg-Stobbenweg-Molenweg
- 1x Hofakkers/Lemenweg
- 1 of 2x Dorpsstraat - Stobbenweg
- 1x Dorpsstraat –Dorpsstraat
- 1x Drouwenerstraat- Dorpsstraat
- 1 of 2x kruising Lemenweg- Gasselterstraat en Drouwenerstraat
- 1x Lemenweg-Hofakkersweg

Verkeersmaatregelen/ omleidingsroute
Gedurende de wedstrijddag zijn de wegen van het parcours niet vrij
toegankelijk voor het verkeer.
In overleg met de gemeente Borger-Odoorn (afdeling Openbare
Werken) wordt de volgende bebording (officiële verkeersborden die
voldoen aan alle RVV richtlijnen)- hekwerk aangebracht:
In overleg met de verkeersregelaars kunnen aanwonenden aan
parcours of bezoekers van de aanwonende altijd (met de wielerrenners
meerijdend) van en naar de woning- op het parcours worden
toegelaten. De veiligheid van renners en verkeer wordt daar te allen
tijde bij in acht genomen. De verkeersregelaars worden vooraf aan de
wedstrijddag over de verkeersmaatregelen geïnstrueerd.
- Verkeer vanuit Drouwen wordt middels bebording bij de kruising
Hoofdstraat/ Kerkweg, via Kerkweg-Molenplaatsweg omgeleid. Ook
de verkeersregelaar is geïnstrueerd.
- Verkeer vanuit Gasselte/Gieten die via de Kamplaan/
Gasselterstraat richting Buinen /Buinerveen/Drouwenerveen wil
rijden wordt tijdig middels borden omgeleid via de Hambroeksdijk/
Noorderstraat.
- Verkeer vanuit Buinen dat via de Bronnegerstraat op het parcours
komt aanrijden, wordt middels bebording via de Weermaadsdijk
omgeleid.
- Verkeer uit Drouwenerveen/ Buinerveen wordt op de kruising
Drouwenerstraat/ Hoofdstraat tijdig gewaarschuwd en wordt via de
Hambroeksdijk en/of Koedijk omgeleid.

Start voor Lemenweg 3, richting Molenweg, linksaf Stobbenweg

Volg de Stobbenweg (afdaling) naar de Dorpsstraat

Linksaf Dorpsstraat Bronnegerveen richting Drouwenerstraat

Linksaf op Dorpsstraat Bronnegerveen, Drouwenerstraat op

Rechtdoor Drouwenerstraat richting “klim” Lemenweg (finishstraat) .

Finish voor Lemenweg 3.

WEDSTRIJDREGLEMENT 4e Omloop Bronneger Bult Drouwen
1. De 4e Omloop door Bronneger Bult Drouwen, hierna te noemen “de wedstrijd”, wordt op
zondag 12 mei 2019 georganiseerd door WV Omega , hierna te noemen “de organisatie”,
welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen
van overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij
de secretaris van de organisatie.
2. Deze wedstrijd staat open op basis van individuele inschrijving. De afstand voor
sportklasse 1 uur 10 minuten en 2 ronde is, ongeveer 55 km en voor Amateurs 1 uur 25
minuten en 2 ronden is, ongeveer 70 km bedraagt, tenslotte voor de Dames Elite/Amateurs
Clubrensters en Junioren Vrouwen 1 uur 10 minuten en 2 ronden is, ongeveer 55 km.
3. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse
besluiten en nadere bepalingen en instructies van de KNWU.
4. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: de reglementen, bepalingen en
instructies van de KNWU en de organisatie en de te volgen route.
5. De wedstrijd wordt verreden in het kader en volgens de regels van de Nationale
wedstrijden voor Amateurs, Sportklasse en Dames/elite-amateurs clubrenster en
juniorvrouwen.
6. Het uitreiken van de rugnummers heeft plaats vanaf 10.15 uur voor de voor de
sportklasse en vanaf 11.45 uur voor de amateurs en om 13.30 uur voor de Dames
Elite/Amateurs clubrenster en Juniorvrouwen in de Permanence Dorphuis Meester Hekman
Hoes, Schoolstraat 10a Drouwen. De uitreiking van de rugnummers vindt tot een half uur
voor de desbetreffende wedstrijd plaats, na dien kan er geen rugnummer meer afgehaald
worden en is deelname aan de wedstrijd (in principe) uitgesloten. Ter plaatse dient er
respectievelijk door de deelnemers 10 euro per renner voor de deelname aan de
organisatie/ inschrijving te worden betaald. De rugnummers dienen door de renner/ster te
worden afgehaald, tegen inlevering van de geldige licenties van de deelnemers. Na afloop
worden de licenties tegen inlevering van de rugnummers in de permanence, het Dorpshuis
Hekman Hoes aan de Schoolstraat 10 a Drouwen, geretourneerd. Er zal €5,- kosten per
licentiehouder in rekening worden gebracht wanneer hieraan niet wordt voldaan.
7. Kleedgelegenheid bevindt zich eveneens in het Dorpshuis Hekman Hoes aan de
Schoolstraat 10a te Drouwen. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te
houden en afval (papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.
Deelnemers dienen enkel en alleen gebruik te maken van de kleedruimtes, niet van de
andere ruimtes in het pand. Binnen is het verboden fietsen te plaatsen. Het is verboden om
met wielerschoenen de sportzaal betreden.
8. De juryvergadering vindt plaats om 10.30 uur in het de jurybus bij start-finish.
9. Er is in de volgauto’s en in de jurybus radiocommunicatie aanwezig.
10. De definitieve deelnemerslijsten zijn 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd
verkrijgbaar bij de startlocatie. De deelnemers zijn ook verplicht tenminste 15 minuten voor
de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk
zichtbaar aangebrachte rugnummers. (rechts)
De deelnemers stellen zich op aan de hand van de aanwijzingen van de microfonist. Bij
twijfel over het functioneren van de chip, wordt de chip door de jury voor aanvang van de
wedstrijd gecontroleerd. Volg daarvoor de aanwijzingen van de microfonist. Indien de

renner/ster geen chip op de fiets heeft aangebracht of de chip niet goed of niet functioneert,
zal deze niet in de einduitslag worden opgenomen. De renners/sters zijn zelf
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de chip. In de permanence zijn eventueel
chips te huur. Inlevering/betaling van een borg is daarbij verplicht. Er vindt een
geneutraliseerde start voor elke wedstrijd plaats.
11. Er is geen verzorging. Er zal geen ronde vergoeding worden gegeven voor eventueel
pech. De organisatie zet 3 neutrale materiaalauto’s in met beperkt aantal voor- en
achterwielen.
12. De deelnemende renners/renster leveren ten behoeve van de materiaalauto’s verplicht
een voorwiel of achterwiel in. Voor elke categorie/wedstrijd geldt de volgende verdeling:
- achterwiel
achternaam beginnende met A t/m M
- voorwiel
achternaam beginnende met N t/m Z
De wielen dienen bij het ophalen van de rugnummers te worden ingeleverd. De wielen
worden voorzien van een nummer dat correspondeert met de rugnummer van de
renner/renster.
13. De voorrij- en volgauto’s en motoren stellen zich bij start finish op en wachten op
aanwijzingen van de jury. Het meerijden in deze wedstrijd door niet officiële personen en/of
voertuigen is verboden. Zij zullen, na overleg met de wedstrijdleiding, eventueel door het
begeleidende politiekorps worden verwijderd.
14. De bezemwagen sluit de rij van de volgauto’s.
15. De maximale achterstand in de wedstrijd bedraagt in principe 2 tot 3 minuten, tenzij
anders bepaald door de jury.
16. Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie gecertificeerde
verkeersregelaars geplaatst. De deelnemers dienen te allen tijde de uiterste attentie en
voorzichtigheid te betrachten.
17. De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en
door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van
deze aanwijzingen zal minimaal leiden tot startverbod of uitsluiting van de wedstrijd. Er mag
geen gebruik worden gemaakt van de naast de weg gelegen fietspaden. Renners die afwijken
van de door de wedstrijdleiding aangegeven route worden uitgesloten van de wedstrijd.
18. Er is in elke wedstrijd een Bergprijs over 3 ronden (60-60-30 euro).
De sportklasse, amateurwedstrijd en dameswedstrijd kent elk 3 premierondes.
De winnaars ontvangen van sponsor Stouwdam een bikefitting twv 175 euro.
Daarnaast ontvangen de winnaar een wielertrui aangeboden door RBL.
Eindprijzen worden bepaald, afhankelijk van het aantal deelnemer/sters. (zie punt 25)
19. De finish van de Sportklasse vindt plaats omstreeks 12.50 uur, van de Amateurs
omstreeks 14.40 uur en van de Dames Elite/Amateurs/JuniorVrouwen omstreeks 16.40 uur
aan de Lemenstraat te Drouwen.
20. Huldiging: de nrs. 1, 2 en 3, alsmede de winnaar van de Bergprijs, dienen zich direct na de
wedstrijd beschikbaar te houden voor de huldiging bij de jurywagen.
De winnaars krijgen de “winnaarstrui” Omloop Bronnegerbult uitgereikt.
21. Eventuele medische controle wordt bekend gemaakt via de microfonist en een duidelijk
zichtbaar mededelingenformulier op de jurywagen.

22. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar. Protesten kunnen na afloop
van de wedstrijd bij de voorzitter van de wedstrijdcommissarissen worden ingediend, die
daartoe bereikbaar is in de jury-vergaderruimte/ bij de jurybus.
23. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade
aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomen.
24. Het is voor de renners/sters verboden om in het openbaar te urineren. Bij start/finish en
in de permanence zijn toiletvoorzieningen aanwezig. De jury kan hier op toezien en bij
overtreding een startverbod opleggen.
25. Op de individuele uitslag voor Dames is het prijzenschema M max 20 eindprijzen, voor
Sportklasse het prijzenschema P, max 30 eindprijzen en voor de Amateurs prijzenschema
M, max 30 eindprijzen van toepassing.
26. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de desbetreffende deelnemer uit de
wedstrijd genomen of vinden sancties plaats tegen de desbetreffende begeleider.
27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijd technische
aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t organisatorische aangelegenheden
de organisatie.

PARKEREN

Er is voor de renners- publiek gelegenheid tot parkeren bij de permanence Dorphuis Hekman
Hoes aan de Schoolstraat 10 a Drouwen.
 Het is niet toegestaan voor renners/rensters en publiek om in de berm nabij het
parcours aan de Hoofdstraat, Dorpsstraat, Molenweg, Schoolstraat te parkeren. De
politie zal toezien op het parkeergedrag!
Overzicht van de dichtstbijzijnde ziekenhuizen:
 Wilhelmina Ziekenhuis Europa-weg Zuid 9401 RK Assen 0592-325555
 Refaja Ziekenhuis Boerhaavestraat 1 9501 HE Stadskanaal 0599-654654
 Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 9700 RB Groningen 050-361
61 61
 Scheper Ziekenhuis Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen 0591-691911

EHBO/ Ronde-arts
EHBO vereniging Appingedam, al 90 jaar een vertrouwd adres in de EHBO
-

Nel Harkema
Heike van Dijken
Evert Wiersema
Flip van Dijken
Fred van Dijken

Rondarts
Gijs Botterblom

