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TECHNISCHE GIDS 
    HAMMER TEEN TEAM TIME TRIAL 

ZONDAG 3 JUNI 2018 
(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN; DD 12 APRIL) 
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ALGEMENE INFORMATIE      
 
Naam wedstrijd:  HAMMER TEEN TTT  
   
Organisatie:  Wcl Bergklimmers  
   
Wedstrijdsecretariaat: algemeen@wclbergklimmers.nl 
   
Soort wedstrijd: Ploegentijdrit voor     
   Nieuwelingen-meisjes     
   Nieuwelingen-jongens     
   Junioren-dames     
   Junioren-heren 
   Mix van voorgaande genoemde categorieen 
 
Prijzenschema:  Per categorie 1 beker voor het winnend Team 
   Teamprijzen voor de 1ste 3 Teams per categorie 
 
Afstand:  circa 12 kilometer  
 
Start:   Tom Dumoulin Bike Park aan de Parijsboulevard te Sittard-Geleen.  
   Start 1ste Team 12.30 uur 
 
Finish:   Tom Dumoulin Bike Park 
 
Permanance:  Wcl Bergklimmers Paviljoen  op het Tom Dumoulin Bike Park 
 
Was- en kleed-   City Resort Hotel Sittard, Milaanstraat 115, 6135 LH Sittard 046 – 870 0090 
gelegenheid:  (aan de andere zijde van het Fortuna Voetbalstadion) 
     
Arts/EHBO:  EHBO paviljoen op het Tom Dumoulin Bike Park 
 
Ziekenhuis: Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen 

Dr. H. van der Hoffplein 1 
6162 BG Sittard – Geleen 
tel: 088 – 459 7777 

 
 
ORGANISATIE  Wcl BERGKLIMMERS 
 
Coordinator:  Ivo Spanjaard  
Coordinator:  Perry Adriaans 
Permanance:  Rob Verhulst 
Podium:  Roel van Lumich 
Veiligheid:  Marcel Frissen 
Veiligheid:  Dave Maessen 
Veiligheid:  Carlo Schaefer 
  
 

mailto:algemeen@wclbergklimmers.nl
tel:0884597777
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JURYSAMENSTELLING  
Voorzitter:  Bjorn van de Berg 
Aankomstrechter: Armand van Mulken 
Wedstrijdcommisaris: Dominic L’Ortije 
Video:   Jac de la Haye 
Computer:   Wiel Senden 
Microfonisten:  Richard Vermeeren en Rien van Horik 
 
DAGPROGRAMMA 
10.45 uur Aanvang uitreiking rugnummers Paviljoen Wcl Bergklimmers op het Tom 

Dumoulin Bike Park 
10.45 uur  Aansluitend aanvang tekenen presentielijst Teams op INSCHRIJFPODIUM 
11.30 – 12.30 uur Mogelijkheid tot verkennen van het autovrije ploegentijdrit parcours  
12.00 uur  Sluiting uitreiking rugnummers en tekenen presentielijst 
12.15 uur Aanvang opstellen (ploegleiders)auto’s nabij start op het Tom Dumoulin Bike 

Park conform startvolgorde  
12.30 uur  Start Team 1 
14.00 uur  Start laatste Team  
15.00 uur  Podiumceremonie, uitreiking ereprijzen 
 
AFSTAND/PLOEGSAMENSTELLING 
Categorie:  Afstand:  Samenstelling:  
A  12 km   Maximaal 4 rensters, minimaal 3 rensters 
B  12 km   Maximaal 4 renners, minimaal 3 renners 
C  12 km   Maximaal 4 rensters, minimaal 3 rensters 
D  12 km   Maximaal 4 renners, minimaal 3 renners 
E  12 km   Maximaal 4 renners/rensters, minimaal 3 renners/rensters 
 
Per KNWU vereniging mogen er meerdere ploegen per categorie deelnemen. In overleg met de 
organisatie (info@wclbergklimmers.nl) zijn ook combinaties van meerdere verenigingen toegestaan 
zodat er complete TEAMS ontstaan echter dienen de renners/rensters wel in 1 uniform shirt te 
fietsen.  
 

 
 

mailto:info@wclbergklimmers.nl
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BESCHRIJVING EVENEMENT 
Op zondag 3 juni organiseert Wcl Bergklimmers in samenwerking met HAMMER LIMBURG een 
ploegentijdrit genaamd HAMMER TEEN TEAM TIME TRIAL (HAMMER TEEN TTT).  
De HAMMER TEEN TTT is een zusje van de HAMMER YOUTH (jeugd categorie 1 t/m 7) wat door Wcl 
Bergklimmers op zaterdag 2 juni wordt georganiseerd.  
 
De HAMMER  TEAM TTT wordt op hetzelfde parcours verreden als later op de dag voor de  profs in 
kader van de HAMMER CHASE.  
Dit asfaltparcours is vlak en circa 12 kilometer lang. Deze wordt door de deelnemers aan de 
HAMMER TEEN TTT 1x afgelegd. 
 
De HAMMER TEAM TTT kan een mooie voorbereidingswedstrijd voor het Nederlands Club 
Kampioenschap (NCK) te Dronten op 29 September as. zijn.  
 
De HAMMER TEAM TTT wordt verreden onder auspiciën en instructies van de KNWU.  
 
INSCHRIJVING 
Inschrijvingen geschieden enkel door opgave van 1 of meer Teams te richten aan 
algemeen@wclbergklimmers.nl onder kenmerk HAMMER TEAM TTT.  
 
Opgave per Team van de renners/rensters, voor- en achternaam, licentienummer en tevens 
aangeven voor welke categorie de inschrijving gedaan wordt.  
 
Indien een Mix-Team wordt ingeschreven dan tevens aangeven welke deelnemer/deelneemster 
welke licentie heeft, junior of nieuweling of …..etc.  
 
Namen van de deelnemers kunnen gewijzigd worden tot het afhalen van de rugnummers.  
 
Inschrijfkosten bedragen € 15,- per Team en dient uiterlijk voor 15 mei 2018 te worden overgemaakt 
naar rekeningnummer IBAN-NR: NL21RABO0149202458 t.n.v. Wcl Bergklimmers. Onder vermelding 
van naam Wielervereniging.   
 
Er zal in vijf categorieën de ploegentijdrit worden gereden: A, B, C, D en E. 
A. Nieuwelingen-meisjes   
B. Nieuwelingen-jongens  
C. Junioren-dames  
D. Junioren-heren  
E. Mix van voorgaande genoemde categorieën (maximaal 2 renners van 1 categorie A, B, C, D) 
 
Een Team kan dus bestaan uit alleen nieuwelingen-meisjes, alleen nieuwelingen-jongens, alleen 
junioren-dames of alleen  junioren-heren (categorie A t/m D). 
Echter een Team kan ook bestaan uit een mix van 1 van de 4 voornoemde categorieën (categorie E). 
Bijv. 2 junioren-dames, 1 nieuweling-jongen en 1 junior-heer. Etc. Etc.  
 
Elk lid van het Team moet beschikken over een UCI-licentie van de Nationale Bond (Nederland - 
België – Luxemburg – Duitsland etc.).  
 
Er mogen ook buitenlandse Teams deelnemen, echter is het Nederlands Verzet van 7.01 meter voor 
nieuwelingen-jongens/meisjes van toepassing.  
Belgische nieuwelingen-jongens/meisjes zullen dus hun verzet van 7.32 meter naar beneden moeten 
bijstellen derhalve.  

mailto:algemeen@wclbergklimmers.nl
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Voor de junioren-heren/dames is dit anders, hier is het internationale UCI-verzet van 7.93 meter van 
toepassing.  
 
De renners/rensters in de Mix-TEAMS moeten met hun eigen verzet rijden. Nieuwelingen-jongens en 
Nieuwelingen-meisjes rijden dus GEEN juniorenverzet! 
 
Niet aan de start verschijnen 
Van verenigingen die Team(s) hebben ingeschreven en de inschrijving niet gestand doen, vervalt het 
inschrijfgeld aan de organisatie. 
 
RUGNUMMERS/WEDSTRIJDBESCHEIDEN   (10.45 – 12.00 uur) 

Rugnummers kunnen door de Ploegleider/Trainer (WT3 minimaal) per Team worden afgehaald in de 
permanance Wcl Bergklimmers gevestigd in de ontvangstent HAMMER LIMBURG op het Tom 
Dumoulin Bike Park. Ter controle dienen alle licenties van de deelnemers plus de licentie van de 
ploegleider/trainer (minimaal WT3) te worden getoond. De licenties worden niet ingenomen! 
Rugnummers dienen aan de linkerzijde van het shirt bevestigd worden.  
 

De ploegleider ontvangt naast de rugnummers de wedstrijdbescheiden ((ploegleiders)auto 
bescheiden en eventuele algemene informatie). De Technische Gids wordt vooraf aan de Teams 
verstrekt, eventuele wijzigingen/aanvullingen hierop worden vermeld op de website en verstrekt bij 
inschrijving via de algemene informatie.  
  
De rugnummers/bescheiden vervallen aan de (deelnemers van de) Teams.  
 
De beschreven instructies dienen te worden opgevolgd om een goed verloop van het programma te 
waarborgen! 
 
Er is geen ploegleidersvergadering, eventuele vragen kunnen bij voorkeur voorafgaand het 
evenement gesteld worden aan de organisatie middels email aan algemeen@wclbergklimmers.nl 
 
Locatie permanance Wcl Bergklimmers ontvangsttent HAMMER LIMBURG op het Tom Dumoulin Bike 
Park (zie rode kruis): 
 

 
 

mailto:info@wclbergklimmers.nl
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WAS- EN KLEEDGELEGENHEID 
De was- en kleedgelegenheid bevindt zich in het City Resort Hotel Sittard, Milaanstraat 115, 6135 LH 
Sittard 046 – 870 0090 (aan de andere zijde van het Fortuna Voetbalstadion)  
De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval in de daarvoor 
bestemde vuilnisemmers te deponeren.  
 
TEKENEN PRESENTIELIJST TEAMS   (10.45 – 12.00 uur) 
Alle deelnemers aan de ploegentijdrit zijn verplicht de presentielijst te tekenen op het INSCHRIJF 
PODIUM. 
Het tekenen geschiedt direct opvolgend aan het afhalen van de rugnummers.   
 
De deelnemers kunnen op het INSCHRIJFPODIUM door de speaker mogelijk worden geïnterviewd.  
 
VERKENNEN / INRIJDEN DEELNEMERS PLOEGENTIJDRIT    
Het ploegentijdrit-parcours kan verkend worden vanaf 11.30 tot 12.30 uur. Vanaf 11.30 uur is het 
complete parcours afgezet en beveiligd met verkeersregelaars. 
LET OP: nog altijd dient u zelf op uw veiligheid te letten, onvoorzienbare omstandigheden kunnen 
zich voordoen.  
Om de veiligheid van de tijdritploegen die aan het verkennen zijn te waarborgen worden 
begeleidende ploegleiders)auto’s tijdens de verkenningsperiode niet toegelaten.  
 
Tijdens uw verkenning van het parcours zullen naar grote waarschijnlijkheid ook de Profteams dat 
doen. Houdt u hier s.v.p. rekening mee! 
 
Op het Tom Dumoulin Bike Park kunnen de deelnemers zich eventueel warm rijden op het ROOD 
gemarkeerde parcours.  
Bovendien sluit het ROOD gemarkeerde parcours direct aan op de startlocatie van de ploegentijdrit. 
 
Tevens is het mogelijk om TEAM Tenten te plaatsen op het Tom Dumoulin Bike Park zodat op de 
rollen warm gereden kan worden.  
Het plaatsen van TEAM tenten kan geschieden op het grasveld aansluitend op het voetpad. Het 
gebied zoals door de blauwe streep aangegeven.   
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STARTVOLGORDE  
Uiterlijk woensdag 30 mei zal de definitieve startvolgorde van de HAMMER TEEN TTT op de website 
HAMMER LIMBURG en FB HAMMER LIMBURG bekend worden gemaakt.  
Tot woensdag 30 mei zal de deelnemerslijst van de TEAMS frequent worden geactualiseerd.  
 
Ook zullen de starttijden bekend worden gemaakt. 
 

Tijdinterval start tussen de Teams wordt bepaald op basis van het aantal inschrijvingen. Tijdsinterval 
tussen 2 TEAMS zal tenminste 2 minuten bedragen.  
 
De organisatie zal de categorieën als volgt indelen.  
Blok 1 Categorie E 
Blok 2 Categorie A 
Blok 3 Categorie C 
Blok 4 Categorie B 
Blok 5 Categorie D 
 
Tijdinterval tussen de verschillende blokken wordt bepaald aan de hand van de inschrijvingen.  
 
PLOEGENTIJDRIT 
De deelnemende TEAMS moeten 10 minuten voor haar starttijd  op de startlocatie aanwezig zijn. Een 
ploeg die te laat is kan vertrekken, maar blijft de officiële vertrektijd houden en mag pas starten na 
officiële goedkeuring van de jury. 
 
De start van de HAMMER TEEN TTT zal zijn nabij het rode asfaltvlak (zie zwarte pijl). Na de start rijdt 
het Team nog een gedeelte over het Tom Dumoulin Bike Park (zie rode lijn) alvorens deze te verlaten. 
De finish is ook op het Tom Dumoulin Bike Park (zie blauwe pijl).  
Na de finish rijden de deelnemers tot de 1ste bocht na de finish door alwaar zij het parcours verlaten. 
 

 
 
 
Bij de startlocatie kan het verzet steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Na de eventuele verzet 
controle gaan de renners/rensters de fuik in voor start van de ploegentijdrit.  
Vooral de Belgische nieuwelingen-deelnemers die in België een groter verzet mogen fietsen, wijzen 
wij op het Nederlandse verzet van 7.01 meter per omwenteling wat gereden mag worden! 
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Elkaar voortduwen binnen het TEAM is NIET toegestaan.  
Het bij elkaar aansluiten van renners/rensters van de verschillende deelnemende TEAMS is NIET 
toegestaan. 
Bij het eventueel passeren van een TEAM moet een afstand van tenminste twee meter (in de 
breedte) in acht worden genomen. Indien men niet van plan is om te passeren dan moet een afstand 
van tenminste 25 meter tussen de TEAMS gehandhaafd blijven. 
 
Het gebruik van communicatieapparatuur (oortjes) is niet toegestaan. Overtreding wordt bestraft 
met uitsluiting van het complete TEAM. 
 
De CLUB-TEAMS zijn verplicht te rijden in de officieel geregistreerde clubkleuren. Snelle pakken zijn 
toegestaan in uniforme clubkleuren. 
Bij combinatie van verenigingen rijden de leden van het TEAM in 1 uniform shirt van 1 van de 2 
verenigingen.  
 
Nabij de start zijn toiletboxen geplaatst. Wildplassen wordt bestraft met uitsluiting van deelname van 
de ploegentijdrit.  
 
 
(PLOEG)BEGELEIDING 
Elk TEAM zal door een motor van de organisatie worden vooraf gegaan.  
 
Er mag met een eigen (ploegleiders)auto worden gevolgd. Deze dient door een ploegleider cq trainer 
(minimaal WT3) met licentie te worden bestuurd!  
 
De (ploegleiders)auto dient minimaal 25 meter achter haar Team te blijven. 
De volgauto dient gedempt groot licht te voeren tijdens de wedstrijd.  
Het is verboden om uit de auto te hangen. 
Buiten de officiële volgauto is het niet toegestaan om met een andere auto de renners te volgen. 
 
Indien een ander Team het eigen Team inhaalt dient de ploegleider/trainer (minimaal WT3) tijdig 
uiterst rechts van de weg te rijden ten einde het inhalende andere Team de ruimte te geven het 
eigen Team in te laten halen.  
Mocht uw Team een ander Team inhalen dan rijdt u nadat uw TEAM 50 meter voorsprong op het 
ingehaalde TEAM heeft het bewuste TEAM voorbij, met inachtneming van de veiligheid.  
 
Vanuit de volgauto is materiaalverzorging toegestaan evenals het onderling verwisselen van fiets 
door deelnemers van eenzelfde TEAM. 
 
Er is geen radioverkeer vanuit de organisatie/jury.  
 
Aanwijzingen door politie en verkeersregelaars Organisatie (te herkennen aan de HAMMER SERIES 
kledij) dienen direct te worden opgevolgd.  
 
De ploegleider/trainer (minimaal WT3) dient met de (ploegleiders)auto bij voorkeur 15 minuten doch 
uiterlijk 10 minuten voor vertrek van haar TEAM op de startlocatie aanwezig te zijn.  
De (ploegleiders)auto is van het juiste TEAM volgnummer en TEAM-naam voorzien (vooruit 
rechtsboven).  
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De (ploegleiders)auto rijdt het Tom Dumoulin Bike Park op (zie foto hieronder) en volg de groene lijn 
naar de opstelruimte nabij de startlocatie.  
AUB: volg de aanwijzingen van de organisatie-verkeersregelaar op! 
Na de finish van haar TEAM verlaat de (ploegleiders)auto het Tom Dumoulin Bike Park nabij de 1ste 
bocht na de finish. 
 
Mocht de ploegleider/trainer (minimaal WT3) binnen afzienbare tijd wederom een TEAM begeleiden 
conform startvolgorde dan zal zij het Tom Dumoulin Bike Park niet verlaten doch zich opnieuw naar 
de opstelruimte nabij de startlocatie begeven (linksaf slaan nabij de 1ste bocht na de finish).  
Indien dit het geval is dit bij de organisatie-verkeersregelaar aangeven nabij de 1ste bocht na de finish 
en toont u het volgende TEAM-nummer. Dit TEAM-nummer wisselt u met datgene wat tot dan toe 
op de vooruit rechtsboven is bevestigd.  
  
Houdt u de voorzichtigheid in acht! 
 
Mocht het tijdschema daartoe geen gelegenheid geven en u hebt meerdere TEAMS ingezet dan zult 
u een 2e (ploegleiders)auto dienen in te zetten of besluiten om geen auto als begeleiding in te zetten.  
 

 
 
PROTESTEN 
Eventuele protesten (uitslag ed) moeten zo spoedig mogelijk doch binnen een kwartier na aankomst 
van het laatste TEAM worden ingediend bij de juryvoorzitter dhr. Bjorn van den Berg.  
Niet tijdig ingediende protesten worden niet in behandeling genomen. 
 
PRIJSUITREIKING  
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op het HAMMER LIMBURG –podium vanaf 15.00 uur.   
Per categorie A t/m E zijn er voor de 3 snelste TEAMS ereprijzen per deelnemer lid.  
Het winnend TEAM per categorie ontvangt een winnaarsbeker.  
 
Ten behoeve van de podiumceremonie dienen de betreffende TEAMS zich om 15.00 uur bij het 
HAMMER LIMBURG-podium te melden (zie rode kruis foto volgende pagina).   
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FIETSEN / MATERIAAL 
De KNWU-reglementen zijn van toepassing op deze wedstrijd.  
 
Dit betekent dat in categorie A, B en E er uitsluitend op een traditionele/conventionele fiets en 
materiaal mag worden gereden zonder opzetsturen, dichte wielen etc.  Een specifieke tijdritfiets is 
niet toegestaan. De wielen dienen minimaal 12 spaken te hebben.  
Goedgekeurde tijdrithelmen zijn wel bij categorie A,B en E toegestaan. 
 
LET OP: junioren-heren c.q. junioren-dames die deelnemen in de zogenaamde MIX categorie E 
(combinatie van junioren/nieuwelingen, heren en dames) mogen NIET met tijdritfietsen e.d. fietsen. 
Dit om de veiligheid te waarborgen ten opzichte van de overige deelnemers in zijn/haar TEAM.   
 
Het gebruik van aerodynamisch materiaal is WEL toegestaan in de Categorie C en D. 
• Enkel het gebruik van fietsen, uitgerust met wielen van gelijke diameter, (dichte wielen of wielen 
met een verschillend aantal spaken) zijn toegestaan. 
• Fietsen met ossenkop, delta of triatleet sturen vervaardigd uit ronde of platte buis, die op geen 
enkele wijze gevaar op kunnen opleveren, zijn toegestaan voor tijdritten voor ploegen op de weg. 
• Maximale maat tussen het hart bracket en voorzijde stuuropbouw is 75 cm.  
• De afstand van 75 cm mag worden vergroot naar 80 cm bij morfologische reden; onder 
morfologische redenen dient te worden verstaan hetgeen de grootte of lengte van de lichaamsdelen 
van de renner betreft. (ter plekke dient dispensatie aangevraagd te worden bij het verantwoordelijke 
jurylid, dit moet gebeuren 30 minuten voor de starttijd van de ploeg) 
• In het algemeen blijft voor wegwedstrijden van kracht dat sturen en stangen door hun vorm of 
constructie geen gevaar mogen opleveren. Zij moeten altijd aan de uiteinden deugdelijk zijn 
afgestopt. 
•Voor renners die een lichaamslengte van 190 cm of langer hebben, mag de horizontale afstand 
tussen de verticale lijn aan de onderzijde van de bracketlas en het uiteinde van het stuur inclusief alle 
accessoires worden uitgebreid tot 85 cm. Een renner die om deze redenen een afstand van 85 cm 
nodig te gebben, dient het college van commissarissen hierover in te lichten op het moment van 
fietscontrole. 
•Slechts één vrijstelling om morfologische reden mag worden verzocht; één van beide of het 
opzetstuur mag naar voren worden geplaatst of de punt van het zadel mag naar voren worden 
geplaatst. 
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Verzet 
Hieronder volgt het overzicht met de maximale verzetten per categorie (A t/m E): 
Categorie Afstand per omwenteling (in meter) 
A  7,01 
B   7,01 
C  7,93 
D  7,93 
E  7,01 (nieuwelingen-jongens/meisjes) en 7,93 (junioren-heren/dames)   
 
De wedstrijdcommissarissen hebben de bevoegdheid vast te stellen of een fiets in overeenstemming 
met de toegestane specificaties is uitgevoerd. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt de deelnemer 
uitgesloten van deelname van de ploegentijdrit of wordt gereden met een andere fiets die wel 
voldoet.  
 
 
TRANSPONDER 
Er wordt niet met Transponders gewerkt, tijden worden geklokt door de jury.  
 
AFVALBELEID 
We zijn te gast in de gemeente Sittard-Geleen en willen ook volgend jaar graag weer deze ploegentijdrit 
organiseren.  
Dit betekent dat het aan alle deelnemers aan de ploegentijdrit niet toegestaan is (voor, tijdens en na)  
afval, bidons, lege verpakkingen, etc. weg te werpen.  
Er zijn voldoende mogelijkheden op het Tom Dumoulin Bike Park om uw afval te deponeren in de 
daarvoor bestemde vuilnisbakken.   
 
CALAMITEITEN 
Ingeval calamiteiten van welke aard dan ook zich voordoen kan de ploegentijdrit per direct worden 
stilgelegd.  
 
PARKEREN  
Zowel deelnemers als publiek kunnen parkeren op de daarvoor aangegeven locaties in de naaste 
omgeving van het Tom Dumoulin Bike Park.  
 
Er kan gratis worden geparkeerd op de grote parkeerplaats van Hoofdkantoor Sabic, 
Europaboulevard. Dit is vlakbij het Tom Dumoulin Bike Park. 
 
Een andere optie is de parkeergarage onder het Fortuna voetbal Stadion aan de Lissabonlaan. Een 
dagkaart kost € 5,-.  
Let op: de hoogte van de ingang van de parkeergarage is niet toereikend voor fietsen op het dak! 
 
Volgt u eventuele aanwijzingen van de verkeersregelaars op. 
 
 
SLOT 
Wij wensen als wielervereniging Wcl Bergklimmers de deelnemers heel veel plezier en veel succes 
toe! 
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Het complete parcours HAMMER TEEN TTT (circa 12 km) 
 

 


