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Wedstrijdgegevens:
Parkeren:
Ullevi 16

Hui

Programma:
08:00 uur: ophalen nummers en kaderplaatjes amateurs en

7825 SE Emmen

presentielijst tekenen nabij kantine. Inleveren wielen bij garage

Kantine WSV:

08:30 uur: JURYVERGADERING in het clubgebouw van de

kantine WSV Emmen zie reglement.
scheidsrechtersvereniging COVS ZO Drenthe op

Ullevi 16
7825 SE Emmen
0591-626247

sportpark “Meerdijk” te Emmen, nabij start en finish.
08:30 uur: uitgifte communicatieapparatuur nabij permanence.
09:00 uur: verplichte briefing voor volgers zonder licentie in het
clubgebouw van de scheidsrechtersvereniging, zie

Permanence:
Kantine WSV Emmen
Kleed- en
wasgelegenheid;

ook hierboven.
10:00 uur: start amateurs, startschot door de burgermeester
Cees Bijl van Emmen.
10:45 uur: ophalen nummers en kaderplaatjes door ploegleiders
nieuwelingen meisjes en junioren vrouwen. Inleveren

Kantine WSV Emmen
Start/finish:

wielen bij garage kantine WSV Emmen zie reglement.
11:45 uur: finish amateurs. Aansluitend huldiging nr 1-2-3

Wielerbaan WSV Emmen

11:45 uur: verzetcontrole nieuwelingen meisjes/junioren

Medische ondersteuning:

12:45 uur: start nieuwelingen meisjes/junioren vrouwen.

EHBO Emmen

vrouwen en presentielijst tekenen nabij kantine.
13:30 uur: ophalen nummers en kaderplaatjes door ploegleiders
nieuwelingen. Inleveren wielen bij garage kantine WSV

Medical Team Nederland
Kootstertille
Huisartsenpost:
Boermarkeweg 60
7824 AA Emmen
0900-1120112
Scheperziekenhuis:
adres zie
huisartsenpost.

Emmen zie reglement.
14:30 uur: finish nieuwelingen meisjes/junioren vrouwen.
Aansluitend huldiging nr 1-2-3.
14:30 uur: verzetcontrole nieuwelingen en presentielijst tekenen
nabij kantine.
15:30 uur: start nieuwelingen.
17:15 uur: finish nieuwelingen. Aansluitend huldiging nr 1-2-3.
Juryopstelling:
17:15 uur: finish nieuwelingen. Nadien huldiging nr 1-2-3.
Vz. wedstrijdleider
Bram Dijkhuis
Wedstrijdcomm. 2

Luitsen Regtop

Contact organisatie:

Wedstrijdcomm. 3

Maurice Nijmeijer

Jans Jeuring

Ass. wedstr. leider

Miranda Colenbrander

Aankomstrechter

Henk van der Gouw

Comm. 1 / Rugnummers /

Daan Brand

06-41490069
Inge Schoonewille
06-27461066

Computerverwerking
Commissaris 2

Lineke Kerstholt

Comm. Bezemwagen

Jan Eleveld

Microfonist

Rikus Bartol,

Motorordonnance

Sjoerd Valkenburg

Motorrijder

Pieter Moes

Videofinish / Tijdwaarnemer

Jan Kremer

Stagiair

Henny Koerts
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Digitale kaart: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1469636
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ROUTEBESCHRIJVING:
Categorie:

AMATEURS;

Starttijden:

10.00 uur

NIEUWELING MEISJES-JUNIOR VROUWEN;

Km
0.0

NIEUWELINGEN

12.45 uur

15.30 uur

Omgeving
Start ter hoogte van de jury unit op de wielerbaan van sportcomplex de ”Meerdijk “ te Emmen
Na 1200 meter verlaat men de ”Meerdijk” en

1.2

hier L.A.”Sint Gerardusstraat” weg volgen tot ”Rondweg”

1.5

hier R.A. deze weg volgen tot rotonde

4.1

hier R.A. na ± 700 meter

4.8

R.A. ”Emmer ondereinden” einde weg

5.5

L.A. ”Eerste Groenedijk”weg volgen tot einde

7.7

hier L.A. “Middenweg” na ± 100 meter

7.8

R.A. ”Verlengde Eerste Groenedijk” weg blijven volgen tot einde na bord EMMER- COMPASCUUM

9.6

hier R.A.”Verlengde Scholtenskanaal OZ” deze weg volgen; gaat over in ”Scholtenskanaal”

14.8

via Klazienaveen Noord (denk om vluchtheuvels) tot einde;(T Splitsing)

14.8

hier R.A. en gelijk weer L.A.”Scholtenskanaal WZ” deze weg volgen

16.5

[na 1.7 km. Wegversmalling en beweegbare brug] tot einde[T Splitsing]

17.3

hier L.A. ”De Streek” Deze weg volgen tot einde voor bord “De Langendijk”

18.5

hier R.A. en gelijk weer R.A.”J.Kuntzelstraat”op Na bord Klazienaveen

20.0

L.A. (voor kanaal) kanaal blijven volgen tot de dam in Zwartemeer

22.2

hier L.A. de ”Zuidervaart OZ”op richting Barger-Compascuum; 1e weg na viaduct

23.0

R.A.”Limietweg”weg blijven volgen; gaat over in ”Zwartenbergerweg” deze weg volgen tot de ”Bredesloot”
ook deze weg volgen tot over brug en voor bord ”Oostelijke Doorsnee”

31.8

L.A. en na ± 800 meter de

32.9

gevaarlijke kruising recht oversteken [beweegbare brug] naar de”Westelijke Doorsnee” en weg volgen
tot einde

34.8

hier L.A. ”Verl.Scholtenskanaal O.Z” weg volgen gaat over in “Scholtenskanaal”
via Klazienaveen Noord (denk om vluchtheuvels) tot einde; T Splitsing

39.9

hier R.A. en gelijk weer L.A. “Scholtenskanaal WZ” deze weg volgen

41.6

[na 1.7 km. Wegversmalling en beweegbare brug] tot einde [T Splitsing]

42.4

hier L.A. “De Streek”deze weg volgen tot einde voor bord “De Langendijk”

43.6

hier R.A. en gelijk weer R.A. “J.Kuntzelstraat” op Na bord Klazienaveen

45.1

L.A.(voor kanaal) kanaal blijven volgen tot de dam in Zwartemeer

47.3

hier L.A. de ”Zuidervaart OZ” op richting Barger-Compascuum 1e weg na viaduct

48.1

R.A.”Limietweg” weg blijven volgen; gaat over in ”Zwartenbergerweg” deze weg volgen tot de ”Bredesloot”
ook deze weg volgen tot over brug en voor bord ”Oostelijke Doorsnee”

56.9

L.A. en na ± 800 meter de

58.0

gevaarlijke kruizing recht oversteken [beweegbare brug] naar de ”Westelijke Doorsnee”en weg volgen

59.9

tot einde (T-Splitsing)

59.9

hier R.A.”Verlengde Scholtenskanaal OZ” na 100 meter

60.0

L.A. ”Verlengde Eerste Groenedijk” deze weg volgen tot einde

61.8

Hier L.A. “Middenweg”na ± 100 meter

61.9

R.A. Eerste Groenedijk” weg volgen tot einde

64.1

hier R.A.”Emmerondereinden” einde weg

64.7

L.A. ”Emmerweg” weg volgen tot rotonde (LET OP ROTONDE RECHTS OM VOLGEN)

65.5

hier L.A.“Rondweg” volgen tot eerste weg links

66.3

hier L.A. “Schansstraat” weg volgen tot einde (T Splitsing)

68.3

hier R.A. “Sint Gerardusstraat” na ± 200 meter ingang sportcomplex De Meerdijk

68.5

hier L.A. en gelijk weer L.A.

69.7

Na 1200 meter is de Finish
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DOORKOMSTTIJDEN - BIJ BENADERING:
DOORKOMSTTIJDEN

Amateurs

NWL M/J-V

NWL

Uitgang Meerdijk – St.Gerardusstraat

10.02

12.47

15.32

St.Gerardusstraat – Rondweg

10.03

12.48

15.33

Rondweg – Oude Markeweg - Uitgang de Horst

10.04

12.49

15.34

Rondweg – Houtweg

10.04

12.49

15.34

Rondweg – Schansstraat

10.05 – 11.30

12.50 – 14.19

15.34 – 17.05

Rondweg – Emmerweg (Rotonde)

10.05 – 11.29

12.51 – 14.19

15.35 – 17.04

Emmerweg – Vegterswijk

10.05 – 11.29

12.51 – 14.19

15.36 – 17.03

Emmerweg – Emmerondereinden

10.06 – 11.28

12.52 – 14.18

15.37 – 17.02

Emmerondereinden – Eerste Groenedijk

10.07 – 11.27

12.53 – 14.17

15.38 – 17.01

Eerste Groenedijk – Middenweg

10.11 – 11.24

12.56 – 14.14

15.41 – 16.59

Middenweg – Verlengde Eerste Groenedijk

10.11 – 11.24

12.56 – 14.14

15.41 – 16.59

Verlengde Eerste Groenedijk – Maneschijn

10.12 – 11.23

12.58 – 14.12

15.43 – 16.58

Verl. Eerste Groenedijk – Verl. Scholtenskanaal

10.13 – 11.22

12.59 – 14.11

15.44 – 16.57

Verlengde Scholtenskanaal – Westelijke Doorsnee

10.14 – 10.48 –

12.59 – 13.35 –

15.44 – 16.20 –

11.22

14.11

16.56

Verlengde Scholtenskanaal – Tweede Groenedijk

10.16 – 10.50

13.01 – 13.37

15.46 – 16.22

Verlengde Scholtenskanaal – Foxel

10.16 – 10.50

13.01 – 13.37

15.46 – 16.22

Verlengde Scholtenskanaal – Berkenrode

10.17 – 10.51

13.02 – 13.38

15.47 – 16.23

Scholtenskanaal – Verlengde Splitting

10.19 – 10.53

13.05 – 13.41

15.50 – 16.26

Scholtenskanaal – Willem Albertsvaart

10.20 – 10.54

13.06 – 13.42

15.51 – 16.27

Karrepad – Scholtenskanaal

10.20 – 10.54

13.06 – 13.42

15.51 – 16.27

Bij Brug

10.22 – 10.56

13.08 – 13.44

15.53 – 16.29

Mr.Ovingkanaal – De Streek

10.23 – 10.57

13.10 -13.46

15.55 – 16.31

De Streek – Het Ambacht

10.23 – 10.57

13.10 – 13.46

15.55 – 16.31

De Streek – Langedijk

10.25 – 10.59

13.12 – 13.48

15.57 – 16.33

Langedijk – J.Kuntzelstraat

10.25 – 10.59

13.12 – 13.48

15.57 – 16.33

J.Kuntzelstraat – V.Echtenskanaal N.Z.

10.27 – 11.01

13.14 – 13.50

15.59 – 16.35

V.Echtenskanaal N.Z. – Zuidervaart WZ

10.28 – 11.02

13.15 – 13.51

16.00 – 16.36

V.Echtenskanaal N.Z. – Zuidervaart O.Z.

10.30 – 11.04

13.17 – 13.53

16.02 – 16.38

Zuidervaart O.Z. – Afslag Autoweg

10.31 – 11.05

13.18 – 13.54

16.03 – 16.39

Zuidervaart O.Z – Limietweg

10.31 – 11.05

13.18 – 13.54

16.03 – 16.39

Limietweg – Postweg

10.37 – 11.11

13.24 – 14.00

16.09 – 16.45

10.41 – 11.15

13.28 – 14.04

16.13 – 16.49

Bredesloot – Oostelijk Doorsnee

10.43 – 11.18

13.31 – 14.07

16.16 – 16.52

Oostelijke Doorsnee – Oosterdiep O.Z.

10.45 – 11.20

13.32 – 14.09

16.17 – 16.54

Oversteek van Oostelijke Doorsnee

10.45 – 11.20

13.32 – 14.09

16.17 – 16.54

Westelijke Doorsnee – Westerdiep N.Z.

10.44 – 11.20

13.33 – 14.09

16.17 – 16.55

Westelijke Doorsnee – Foxel

10.46 – 11.21

13.34 – 14.11

16.19 – 16.56

Westelijke Doorsnee – Kijlweg

10.46 – 11.21

13.34 – 14.11

16.19 – 16.56

Schansstraat – Oudemarkeweg

11.32

14.22

17.06

Schansstraat- Sint Gerardusstraat

11.34

14.23

17.07

Sint Geradusstraat – Ingang Meerdijk

11.34

14.24

17.08

Naar Westelijke Doorsnee
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Aankomst Meerdijk: rijrichting renners rood en volgers groen.

FINISH

Rijrichting renners
Rijrichting volgers
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WEDSTRIJDREGLEMENT 36e OMLOOP DOOR HET LAND VAN KLEINE HEIN
De 36e ‘Omloop door het Land van Kleine Hein’, hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op
zaterdag 18 april 2015 georganiseerd door de WSV Emmen, hierna te noemen “de
organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie KNWU.
De vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage bij de secretaris van de Organisatie.
Aan de wedstrijd voor AMATEURS, te rijden afstand 70 km, kan individueel worden
deelgenomen.
START - 10.00 uur .

- FINISH ca. 11.45 uur.

Prijzenschema L - 20 prijzen.
Aan de wedstrijd voor NIEUWELING-MEISJES en JUNIOR-VROUWEN, te rijden afstand 70 km,
kan individueel worden deelgenomen.
START - 12.45 uur .

- FINISH ca. 14.30 uur.

Nieuweling-meisjes prijzenschema R – 20 prijzen.
Junior-vrouwen prijzenschema L – 20 prijzen.
Aan de wedstrijd voor NIEUWELINGEN., te rijden afstand 70 km, kan worden deelgenomen
door ploegen van 3 renners (indeling volgens voorinschrijving KNWU).
START - 15.30 uur.

- FINISH ca. 17.15 uur.

Prijzenschema P - 30 prijzen.
Het aantal deelnemers bedraagt bij de Amateurs max. 180 en bij de Nieuwelingmeisjes/Junior-vrouwen en Nieuwelingen max. 150 per wedstrijd.
INSCHRIJFGELD per deelnemer/deelneemster:
- Amateurs
- Nieuweling-meisjes en Junior-vrouwen
- Nieuwelingen ploegen

€ 8,50
€ 6,00
via KNWU

Graag overmaken op bankrekening NL32 RABO 0317 0012 99 t.n.v. WSV Emmen onder
vermelding van: “Kleine Hein”, naam, licentienummer, categorie en vereniging.
START en FINISH zijn op de wielerbaan van Sportpark “Meerdijk” te Emmen.
De wedstrijden worden verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse
besluiten, nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU
De deelnemers/deelneemsters worden geacht op de hoogte te zijn van: de reglementen,
bepalingen, instructies van de UCI, de KNWU, de organisatie en de te volgen route.
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Het uitreiken van de RUGNUMMERS en KADERPLAATJES heeft plaats vanaf 2 uur voor aanvang
der wedstrijd in de kantine van de WSV Emmen (PERMANENCE) telefoon 0591-626247. De
rugnummers dienen, na inlevering van het reservemateriaal door de begeleider/deelnemer
of diens gemachtigde, te worden afgehaald op vertoon van de geldige licentie van de
deelnemer.
Bij het afhalen van de rugnummers dient de ploegleider tevens de namen en
licentienummers van de soigneur en mecanicien door te geven door middel van het daarvoor
bestemde formulier (te vinden op de KNWU site).
Na afloop van de wedstrijd worden de licenties tegen inlevering van de rugnummers
geretourneerd.
Het RESERVEMATERIAAL, per clubploeg één VOOR- en ACHTERWIEL, individuele renners
achternaam beginnend met A t/m S één ACHTERWIEL en beginnend met T t/m Z één
VOORWIEL, kan worden ingeleverd in de garage achter de kantine van de WSV Emmen. Het
materiaal kan worden terugontvangen vanaf 10
minuten na afloop der wedstrijd.
KLEED- en WASGELEGENHEID bevinden zich nabij de permanence.
De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval in de
daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren.
De JURYVERGADERING zal plaatsvinden om 8.30 uur in het clubgebouw van de
scheidsrechtersvereniging COVS ZO Drenthe op sportpark “Meerdijk” te Emmen, nabij start
en finish.
De RADIOCOMMUNICATIE-APPARATUUR wordt uitgegeven vanaf 8.30 uur bij de
PERMANENCE.
De definitieve deelnemerslijsten zijn een kwartier voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar
bij de inschrijving.
De deelnemers stellen zich op ter hoogte van START/FINISH (wielerbaan) op aanwijzingen
van de microfonist.
Voorafgaand aan het tekenen, zijn de nieuwelingen, nieuweling-meisjes en junio-vrouwen
verplicht om hun fiets aan te bieden bij de VERZETTENCONTROLE.
Het tekenen van de PRESENTIELIJST is voor de start verplicht. Dit kan vanaf een half uur voor
de start in de nabijheid van de start. Dit op aanwijzing van de jury.
De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien
van de door de Organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbare en reglementair aangebrachte
rugnummers. Ook het via de Organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan
de fiets te zijn bevestigd.
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Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en een
radio-ontvanger, stellen de voertuigen uit de volgerkaravaan zich volgens een van te voren
vastgestelde volgorde op achter de deelnemers. Het meerijden in deze volgerkaravaan door
niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de
wedstrijdleiding, door de begeleidende politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd.
De BEZEMWAGEN is de laatste wagen van de volgerkaravaan en is herkenbaar aan de “BEZEM’
aan de voorzijde en de groene vlag aan de achterzijde van de wagen.
Op punten die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers worden door de organisatie
personen met een jack ‘VERKEERSREGELAAR’ geplaatst.
De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten de uiterste attentie en
voorzichtigheid te betrachten.
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 een startverbod of uitsluiting van de wedstrijd.
De wedstrijden sluiten maximaal een half uur na aankomst van de winnaar of direct na
aankomst van de bezemwagen. PROTESTEN kunnen binnen een kwartier na afloop van de
wedstrijd bij de voorzitter van de jury schriftelijk worden ingediend.
De MEDISCHE VERZORGING tijdens de wedstrijden is in handen van de RONDE-ARTS,
personeel van het RODE KRUIS en het AMBULANCE-personeel.
ZIEKENHUIZEN in de naaste omgeving zijn:
- SCHEPER-Ziekenhuis, Boermarkeweg 60 te Emmen, tel. 0591 -69 19 11.
- REFAJA-Ziekenhuis, Boerhaavestraat 1 te Stadskanaal, tel. 0599 - 65 46 54
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan
derden, zowel voor, tijdens, als na de wedstrijd.
EREPRIJZEN : de eerste drie aankomenden per wedstrijd.
De ereprijzen worden uitgereikt nabij start/finish. Prijswinnaars dienen zich, direct na
binnenkomst van de bezemwagen, in wielertenue bij start/finish te melden.
ANTI-DOPINGCONTROLE. Iedere renner dient direct na de finish te controleren of hij zich
moet melden voor de anti-dopingcontrole. Ook niet gefinishte renners dienen dit te
controleren. Anti-dopingcontrole wordt bekendgemaakt via een aanplakbiljet op de juryunit
bij start/finish.
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd
genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen m.b.t. de wedstrijdtechnische
aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden
de Organisatie.
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BZN Asbestsanering

AUTOBEDRIJF MISKER
Emmer Schroot- en metaalhandel

