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ALGEMENE INFORMATIE      
 
Naam wedstrijd:  HAMMER YOUTH  
   
Organisatie:  Wcl Bergklimmers  
   
Wedstrijdsecretariaat: algemeen@wclbergklimmers.nl 
   
Soort wedstrijd: Klimcriterium voor jeugdwielrenners/rensters categorie 1 t/m 7 
    
Prijzenschema:  

    
Ere-prijs   voor alle leden van de 1ste 3 PROFTEAMS in het ploegenklassement 
 
Extra prijs:  Bergprijs, te verdienen voor elke categorie boven op de Berg  
 
Afstand:  Divers  
 
Start:   Tom Dumoulin Bike Park aan de Parijsboulevard te Sittard-Geleen.  
   Vanaf 10.00 uur 
 
Finish:   Tom Dumoulin Bike Park 
 
Permanance:  Wcl Bergklimmers Permanance  op het Tom Dumoulin Bike Park 
 
Was- en kleed-  FITLAND 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:  Mark Dewever 
Permanance:  Rob Verhulst 
Podium:  Roel van Lumich 
Veiligheid:  Dave Maessen 
 

mailto:algemeen@wclbergklimmers.nl
tel:0884597777
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JURYSAMENSTELLING  
Voorzitter:   Jack Theunissen  
Aankomstrechter:     Peter Oonincx   
Wedstrijdcommisaris:       Armand van Mulken 
Wedstrijdcommisaris: Dominic L’Ortije 
Wedstrijdcommissaris:     Stan Cordang 
Starter      Jac de la Haye   
Starter      Ivo Welzen   
Video:       Addy Verschoor   
Computer:       Wiel Senden 
Microfonist:     Richard Vermeeren 
Microfonist:     Rien van Horik 
Speaker Huldiginspodium:  Huub Driessen  
 
DAGPROGRAMMA 
Tijd Gebeurtenis 

8:30 Inschrijven Jeugd Renner Permanence 

8:45 Start Inschrijven podium Cat. 1-4 

9:00 Parcours open voor verkenning 

9:20 Einde Inschrijven podium Cat. 1-4 

9:20 Opwarm ronde Cat 1 – 4 samen met de Profs 

9:25 Opwarm ronde Cat 5-7 met Profs 

9:50 Opstellen aan start Cat. 1 

9:50 2e Opwarm ronde  Cat. 2 -7 

10:00 Start Categorie 1 

10:15 Start Categorie 2 

10:30 Start Categorie 3 

10:35 Start Inschrijven podium Cat. 5-7 

11:05 Start Categorie 4 

11:30 Einde Inschrijven podium Cat. 5-7 

11:35 Parcours wijzigen en aanpassen 

11:40 Start Categorie 5 

12:00 Einde Inschrijven Jeugd Renner 

12:20 Start Categorie 6 

13:05 Start Categorie 7 

13:50 Geplande Finish HAMMER YOUTH 

14:00 Start - Sunweb TD en Jumbo fan dag rit 

14:30 Einde - Sunweb TD en Jumbo fan dag rit 

14:30 Opwarming HAMMER SPRINT 

15:00 Start HAMMER SPRINT 

15:00 Podium ceremonie HAMMER YOUTH 
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AFSTAND (1 ronde = circa 2.400 meter plus aanloop van 440 meter start) 
Categorie:  Afstand (km)/ronden: Samenstelling:  
1  5.200 / 2 ronden  Maximaal 35 renners/rensters (27) 27-05- ‘19 
2  7.700 / 3 ronden  Maximaal 45 renners/rensters VOL 
3  12.600 / 5 ronden  Maximaal 45 renners/rensters VOL 
4  15.000 / 6 ronden  Maximaal 55 renners/rensters VOL 
5  19.700 / 8 ronden  Maximaal 60 renners/rensters VOL 
6  24.600 / 10 ronden  Maximaal 70 renners/rensters VOL 
7  29.400 / 12 ronden  Maximaal 75 renners (72) 27-05- ‘19 
 
  
BESCHRIJVING EVENEMENT 
Op zaterdag 8 juni organiseert 
Wcl Bergklimmers in 
samenwerking met HAMMER 
LIMBURG jeugdwedstrijden voor 
Categorie 1 t/m 7.   
 
De HAMMER YOUTH wordt 
verreden onder auspiciën en 
instructies van de KNWU.  
 
INSCHRIJVING/ AFMELDING 
Inschrijvingen geschieden via MIJN KNWU door de Nederlandse jeugdrenners/rensters. 
 
Buitenlandse jeugdrenners/rensters kunnen zich aanmelden via 
algemeen@wclbergklimmers.nl onder vermelding van voor- en achternaam, 
geboortedatum, woonplaats en UCI-nummer. 
 
Tot 5 dagen voor de wedstrijddatum kan via MIJN KNWU digitaal ingeschreven worden 
indien de bewuste categorie nog niet is volgeboekt.  
Tot 2 dagen voor de wedstrijddatum kan de aanmelding alsnog geschieden via 
algemeen@wclbergklimmers.nl . 
 
Het advies is om per direct in te schrijven gezien de verwachting is dat meerdere 
categorieën wellicht volgeboekt zullen worden. 
Zeker ook als je als Limburgse renner/renster in aanmerking wil komen voor punten voor 
het Limburgs Kampioenschap en/of de Limburg Cycling Jeugd Cup. 
 
Indien een categorie is volgeboekt zullen de volgende inschrijvers op een wachtlijst 
geplaatst worden. Indien er 1 of meer afmeldingen zijn zullen deze worden ingevuld door 
diegenen die op de wachtlijst van de bewuste categorie staan, in volgorde van aanmelding.  
 
Op de dag zelf bijschrijven is mogelijk indien de categorie nog niet is volgeboekt. Kosten € 
5,-.  
 
Niet aan de start verschijnen 
Mocht je ziek zijn geworden juist voor de wedstrijddag, cq ben je geblesseerd aub zo 
spoedig mogelijk je afmelding via algemeen@wclbergklimmers.nl .  
In jouw plaats kan dan een andere jeugdrenner/renster wellicht starten.  
LET OP: niet afmelden zal door de jury worden doorgegeven aan de commissie Jury & 
Reglementen! 
 

mailto:algemeen@wclbergklimmers.nl
mailto:algemeen@wclbergklimmers.nl
mailto:algemeen@wclbergklimmers.nl
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STARTLIJSTEN  
Uiterlijk woensdag 5 juni zal de voorlopige startlijst op de website Wcl Bergklimmers (tab 
Events) en Facebook HAMMER YOUTH bekend worden gemaakt. De definitieve startlijst op 
vrijdag 7 juni.  
 
Tevens ontvangen de deelnemers in de week voorafgaand het evenement de Technische 
Gids HAMMER YOUTH en de startlijst.  
Eventuele updates zullen op de website Wcl Bergklimmers tab Events en Facebook HAMMER 
YOUTH worden gepubliceerd.  
 
 
TRANSPONDER 
Voor de tijdmeting zal gebruikt gemaakt worden van transponders (chips).  
Jeugdrenners en jeugdrensters zijn verplicht om hun eigen transponder, die zij bij de KNWU 
geregistreerd hebben, op de voorgeschreven wijze aan de voorvork van hun racefiets te 
bevestigen, zo dicht mogelijk bij de as van het voorwiel!  
 
Het is mogelijk om een transponder te huren bij de inschrijftafel (met name ook voor de 
buitenlandse deelnemers). De kosten bedragen €10,00 per transponder.  
Betalen met gepast geld a.u.b.! 
 
WAS- EN KLEEDGELEGENHEID 
De was- en kleedgelegenheid bevinden zich in het FITLAND 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.  
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AANMELDING JEUGDWEDSTRIJDEN (8.30 – 11.00 uur) 

Je meldt je aan in de permanence Wcl Bergklimmers, gevestigd in de ontvangsttent Wcl 
Bergklimmers op het Tom Dumoulin Bike Park (zie het blauwe vak).  Deze is vanaf 8.30 uur 
geopend en wordt gesloten om 11.00 uur.  
 

 
 
Ter controle dien je je licentie te tonen. De licentie wordt niet ingenomen! 
Van de organisatie ontvang je een rugnummer die je mag behouden.   
 
Diegene die aan de leiding staat in het 
bergklassement van de Limburg Cycling 
Jeugd Cup (zie verdere informatie 
Facebook Limburg Cycling Jeugd Cup) 
ontvangt de leiderstrui van de organisatie en 
deze leiderstrui dient in de jeugdwedstrijd 
gedragen te worden.  
Na de wedstrijd dient deze leiderstrui weer 
zo spoedig mogelijk in de permanence Wcl 
Bergklimmers ingeleverd te worden! 
 
 
Het rugnummer dient goed strak aan de rechteronderzijde van het shirt bevestigd te 
worden.  
 

 
 
Het rugnummer bestaat uit 3 delen; bovenste deel de Profploeg waartoe je behoort. Het 
middelste deel geeft aan welk rugnummer je hebt waarbij het eerste cijfer aangeeft welke 
categorie. In dit voorbeeld dus nr. 1 van Categorie 6.  
Het onderste deel is de organisatie naam.  
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TEKENEN PRESENTIELIJST (8.45 – 9.20 uur en 10.35 – 11.30 uur) 
Alle deelnemers aan de jeugdwedstrijden zijn verplicht de presentielijst te tekenen op het 
huldiging podium (zie rode kruisje) 
 

 
 
De deelnemers kunnen op het huldiging worden geïnterviewd door de aanwezige speaker.  
 
Het tekenen van de presentielijst is in 2 delen gesplitst. Categorie 1 t/m 4 tekent tussen 
8.45 en 9.20 uur. Categorie 5 t/m 7 tekent tussen 10.35 en 11.30 uur.  Het moment van 
tekenen is de jeugdrenner/renster vrij in zolang dit maar in de aangegeven periode 
geschiedt.  
 
Tijdschema Tekenen Presentielijst 

Categorie Tekenen 

1 08.45 – 9.20 uur 

2 08.45 – 9.20 uur 

3 08.45 – 9.20 uur 

4 08.45 – 9.20 uur 

5 10.35 – 11.30 uur 

6 10.35 – 11.30 uur 

7 10.35 – 11.30 uur 

     
 
De jeugdrenner/renster tekent in het vak van het ProfTeam tot waar hij/zij toe behoort 
bij zijn eigen rugnummer 
Staat op je rugnummer Team Jumbo Visma dat zet je je handtekening/naam in een vakje 
onder deze ploeg met jouw eigen rugnummer 
 
Van de organisatie ontvang je van de desbetreffende ProfTeam een ProfTeambidon. 
Wij verzoeken je dringend de ProfTeam bidon tijdens de wedstrijd te gebruiken zodat 
iedereen kan zien tot welke ProfTeam je behoort! 
 
Categorie 1 t/m 4 heeft ontheffing van de KNWU (en is dus toegestaan) om ook met de 
verstrekte  ProfTeambidon op de fiets hun wedstrijden te fietsen. Deze dient echter wel 
LEEG te zijn!  
 
 
 



  

 
9 
 

 
PARCOURSVERKENNING (9.20 – 10.00 uur) 
De jeugdwedstrijden zijn gekoppeld aan de grote profwedstrijden in kader van HAMMER 
LIMBURG. 
Als gevolg hiervan zal er ook een parcoursverkenning plaatsvinden, samen met de 
profrenners en ploegleiders. Er vindt 1x een parcoursverkenning plaats! (dit in 
tegenstelling tot voorgaande jaren). 
 

 
 
Het parcours voor de HAMMER YOUTH Categorie 1 t/m 4 (zie de blauwe lijn met 
pijlrichting op de foto  is grotendeels vals plat. Een gedeelte van de kasseienweg is 
opgenomen direct gevolgd door de asfaltklim met als steilste stijgingspercentage 12% tot 
op de top van de klim. Daarna afdaling van 8 % met een snelle chicane gevolgd door 200 
meter lengte betonstraatstenen.   
De finish is een rechte lijn van circa 250 meter en is 8 meter breed. 
 
Het parcours is 6 meter breed, voor 85% voorzien van asfalt, 10% kasseien, 5% 
betonstraatstenen  en in totaal 2.400 meter lang.  
 

 
 
Het parcours voor de HAMMER YOUTH Categorie 5 t/m 7 (zie de blauwe lijn met 
pijlrichting op de foto hierboven)  is grotendeels vals plat. De gehele kasseienweg is 
opgenomen en eindigt met een 6% klim. Daarna afdaling van 8 % met een snelle chicane 
gevolgd door 200 meter lengte betonstraatstenen.   
De finish is een rechte lijn van circa 250 meter en is 8 meter breed. 
 
Het parcours is 6 meter breed, voor 80% voorzien van asfalt, 15% kasseien, 5% 
betonstraatstenen en in totaal 2.400 meter lang.  
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Gezien de beschikbare tijd zal dit jaar 1 keer een parcoursverkenning plaatsvinden en wel 
van 9.20 uur tot 10.00 uur. 
 
De gehele groep categorie 1 t/m 7 verzamelt zich om 9.20 uur nabij de finish.  
Categorie 5 t/m 7 gaan in het 1ste vak staan, afgebakend met pionnen.  
Categorie 1 t/m 4 gaan in het 2e vak staan, afgebakend met pionnen, waarbij categorie 1 
achteraan gaat staan (ivm opstellen voor de start)! 
  
De renners stellen zich rechts van de finishweg op zodat de ploegleidersauto’s links op de 
finishweg zich kunnen opstellen. 
Voor de 2 grote groepen zullen motards rijden om het tempo aan te geven.  
Achter elke groep zullen ploegleidersauto’s rijden. 
Tevens zullen er begeleiders bij de categorie 1 fietsen.  
 
Na de 1ste ronde van de parcoursverkenning  gaat de categorie 1 met de begeleiders 
richting het de startstreep door direct na de finishwagen naar rechts af te buigen.  
Ter plekke wordt categorie 1 door de dienstdoende juryleden opgevangen.  
 
De overige categorieën rijden door en gaan hun 2e verkenningsronde in en zullen samen 
met de ploegleiderswagens bijna op het einde van de 2e verkenningsronde naar het groene 
asfalt middenterrein gedirigeerd worden.   
 
De deelnemers kunnen zich verder warm rijden op het Paars gemarkeerde parcours (zie 
foto hieronder.  
De deelnemers behoeven dus niet op de openbare weg zich warm te rijden.  
 

 
 
Vriendelijk verzoek om de jeugdrenners het warmrij-parcours linksom (tegen de klok in) te 
laten fietsen (zie de paarse pijlen)! De ervaring van voorgaande jaren leert dat er een paar 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door dit vrij te laten.  
Er zullen Richtingspijlen naast het warm rij parcours geplaatst worden.  
 
PLAATSEN (VERENIGINGS)TENTEN 
Het is mogelijk om (verenigings)tenten te plaatsen op het Tom Dumoulin Bike Park zodat 
op de rollen warm gereden kan worden.  
Het plaatsen van (verenigings)tenten kan geschieden op het grasveld aansluitend op het 
voetpad. Het gebied zoals door de blauwe streep aangegeven (zie foto hierboven).   
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JEUGDWEDSTRIJDEN (10.00 – 13.50 uur) 
Vanaf dit jaar rijden alle 7 categorieën direct achter elkaar! Er is geen tussenpauze! 
 
De starttijden van de jeugdwedstrijden zijn als volgt:  
Categorie Starttijd wedstrijd 
1  10.00 uur (circa) 
2  10.15 uur (circa) 
3  10.35 uur (circa) 
4  11.05 uur (circa) 
5  11.40 uur (circa) 
6  12.20 uur (circa) 
7  13.05 uur (circa) 
 
Opstelprocedure 
De categorieën stellen zich in de fuik op, op de 2e asfaltring (zie afbeelding Groen 
bolletje). Dit is aan de achterkant van de start/finish locatie ( zie afbeelding paars 
bolletje). Men start dus niet op de startstreep doch op een andere locatie (zie afbeelding 
de lichtblauw bolletje).  
 

 
 
De opstelfuik werkt hetzelfde als vorig jaar. Zorg ervoor dat je minimaal 10 minuten voor 
vertrektijd aanwezig bent en in de fuik staat gezien de opstelprocedure dan uiterlijk start! 
In de fuik worden de renners/rensters door de organisatie reeds op volgorde van loting 
opgesteld.  
 
Voor de opstelprocedure zijn 2 aparte juryleden aangesteld die onafhankelijk van de 
wedstrijdjury werken. Het opstellen van de categorieën 2 t/m 7 geschiedt dus tijdens de 
wedstrijden!  
Categorie 2 als voorbeeld kan direct na de verkenning naar de locatie van opstelling.  
 
Hierop volgt door de jury dan een directe controle op nummer zodat de opstelling aan de 
startstreep (zo’n 30 meter verder) vlot kan geschieden.  
 
Zo zal met een tussenpoos van zo’n 30 seconden een groepje vertrekken naar de start. 
Hierdoor heeft het geen zin om extreem vroeg in de fuik te gaan staan en/of een sprint te 
trekken naar de start voor een gunstige opstelling.  
 
De start is dus gelegen elders als de finish. De jeugdrenners fietsen na de start via de 
blauwe stippellijn naar het hoofdparcours!  
Dit betekent een extra aanloopstrook van 440 meter! 
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De renners/rensters met hetzelfde rugnummercijfer achteraan (bijv. 4, 14, 24, 34, 44, 54 
en 64) rijden op aangeven jurylid naar de startstreep even verderop. Waar zij door het 
andere jurylid worden opgevangen.  
 
De opstelvolgorde is bij loting door de jury/organisatie reeds bepaald te weten alle 
deelnemers met rugnummer eindigend op 4 mogen zich als eerste opstellen.  
Daarna cijfer 3, 1, 5, 0, 2, 7, 8, 6 en tenslotte 9.  
De opstelvolgorde is van toepassing voor alle deelnemers, ook voor de leiders in het 
bolletjes-klassement Limburg Cycling Cup en de Nederlandse Kampioenen.  
 
In de omgeving van de fuik zijn toiletvoorzieningen.  
 
Na de wedstrijd wordt het verzet door de jury steekproefsgewijs gecontroleerd.  
 
Voor de categorie 5 t/m 7 wordt een verzorgingsplaats ingericht voor de jurywagen rechts 
van de finishweg. Hier kunnen dan wielen worden gewisseld als gevolg van lekke banden. 
Deze verzorgingspost wordt gemarkeerd aan het begin en einde door de Bergklimmers 
Beachvlaggen.  
 
De jeugdwedstrijden worden door wedstrijdmotoren (met oa EHBO) begeleid. 
 
PROTESTEN 
Eventuele protesten (uitslag ed.) moeten zo spoedig mogelijk doch binnen 30 minuten na 
aankomst van de betreffende jeugdcategorie te worden ingediend bij de juryvoorzitter.  
 
Niet tijdig ingediende protesten worden niet in behandeling genomen. 
 
KLASSEMENTEN 
De jeugdwedstrijden tellen voor 2 klassementen mee.  
 
Voor de Limburgse jeugdrenners en jeugdrensters voor het Limburgs Kampioenschap Jeugd 
Weg.  
 
Voor alle deelnemende jeugdrenners en jeugdrensters ook voor de Limburg Cycling Jeugd 
Cup. Deze Cup valt in 2 delen uiteen. Dit klimcriterium op het Tom Dumoulin Bike Park telt 
mee voor het bolletjesklassement.  De leider in dit klassement zal de bolletjestrui in de 
jeugdwedstrijd dragen. 
 
Bijzonder aan de HAMMER YOUTH jeugdwedstrijden is dat alle jeugdrenners/rensters door 
de organisatie evenredig aan de deelnemende profploegen HAMMER LIMBURG zullen 
worden gekoppeld. 
De deelnemende jeugdrenners/rensters kunnen door hun prestatie punten voor zijn/haar 
profteam halen. 
Het profteam dat het meest aantal punten behaald is winnaar. De leden van de eerste 3 
profteams in het eindklassement ontvangen op het HAMMER LIMBURG podium een 
Teamprijs in de vorm van een Teammedaille.  
Gedurende de jeugdwedstrijden zal een tussenstand kenbaar worden gemaakt zodat jij 
weet of je misschien in aanmerking gaat komen voor deze eervolle prijs.  
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PRIJSUITREIKING (vanaf 15.05 uur)  
De prijsuitreiking zal 
plaatsvinden op het 
huldigingspodium vanaf 15.05 
uur.  De prijsuitreiking zal oa 
door profrenner(s) worden 
gedaan. In het verleden was dit 
oa Wilco Kelderman (Sunweb). 
 
Ten behoeve van de 
podiumceremonie dienen de 
jeugdrenners en jeugdrensters 
zich om 15.05 uur bij het 
huldigingspodium te melden (zie 
zwart vierkant).  
 
Voor elke categorie 1 t/m 7 zijn er ere-prijzen, 
Categorie 1: 5 ere-prijzen voor de jongens en 5-ereprijzen voor de meisjes 
Categorie 2: 7 ere-prijzen voor de jongens en 3-ereprijzen voor de meisjes 
Categorie 3: 7 ere-prijzen voor de jongens en 3-ereprijzen voor de meisjes 
Categorie 4: 7 ere-prijzen voor de jongens en 3-ereprijzen voor de meisjes 
Categorie 5: 7 ere-prijzen voor de jongens en 3-ereprijzen voor de meisjes 
Categorie 6: 7 ere-prijzen voor de jongens en 3-ereprijzen voor de meisjes 
Categorie 7: 7 ere-prijzen voor de jongens  
 
Prijzenverdeling is gebaseerd op het percentage jongens en meisjes per categorie. 
 
Tevens wordt door de organisatie in kader van Limburg Cycling Jeugd Cup ook een 
renner/renster van de dag uitgeroepen. Deze prijs is voor een renner/renster die 
bijvoorbeeld pech in de wedstrijd heeft gehad, na een lange ontsnapping net teruggehaald 
is etc.  
 
Na de individuele prijsuitreiking worden de renners/rensters deel uitmakend van de eerste 
3 Profteams in de eindstand van het ploegenklassement gehuldigd en ontvangen zij een 
ere-medaille.  
 
Dit jaar is een extra prijs te verdienen: de Bergprijs. Voor diegene die erin slaagt als 1ste 
over de streep op de Berg te komen.  
Categorie 1: 2e ronde, Categorie 2: 2e ronde, Categorie 3: 3e ronde, Categorie 4: 4e ronde, 
Categorie 5: 6e ronde, Categorie 6 8ste ronde, Categorie 7, 10e ronde.   

 
 
 
De prijsuitreiking zal starten nadat de Profs 
HAMMER SPRINT zijn vertrokken voor hun 
wedstrijd. 
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FIETSEN/ MATERIAAL 
De KNWU-reglementen zijn van toepassing op deze wedstrijd.  
 
Verzet 
Hieronder volgt het overzicht met de maximale verzetten per categorie: 
Categorie Afstand per omwenteling (in meter) 
1  5,46 
2   5,46 
3  5,78 
4  5,78 
5  6,14   
6  6,14 
7  6,55 
 
AFVALBELEID 
We zijn te gast in de gemeente Sittard-Geleen en willen ook volgend jaar graag weer deze 
wedstrijd organiseren.  
Dit betekent dat het aan alle deelnemers aan de HAMMER YOUTH 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 kunnen de jeugdwedstrijden 
per direct worden stilgelegd.  
 
WATER-TAPPUNT Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) 
Direct buiten het Tom Dumoulin Bike Park is een gratis watertappunt van WML gesitueerd 
(zie Blauwe stip op de foto).  
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PARKEREN  
Zowel deelnemers als publiek kunnen parkeren in de parkeergarage van het Fortuna Sittard 
voetbal Stadion aan de Lissabonlaan.   
Een dagkaart kost € 8,50 (zie blauwe pijl).  
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.  
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RANDPROGRAMMA 
Niet alleen kunnen de jeugdrenners/rensters hun jeugdwedstrijd deze dag fietsen doch 
kunnen zij ook in contact komen met de Profrenners die een half uur na categorie 7 hun 
HAMMER SPRINT rijden.   
 
Handtekeningen scoren, selfies met de Profs, busbezoek Profteams is een populaire 
bezigheid. Maar ook een opblaasbare stormbaan, springkussen en fietshindernisbaan 
evenals catering zijn in 2019 aanwezig.  
 
Tevens zal er een HAMMER LIMBURG KIDSRIDE met Tom Dumoulin, de Jumbo Fandag en de 
NL CRIT Serie plaatsvinden tijdens dit evenement. Deze en alle andere informatie zal tot 
op  
 
SLOT 
Wij wensen als wielervereniging Wcl Bergklimmers de deelnemers heel veel plezier en veel 
succes toe! 
 
ORGANISATIE HAMMER YOUTH  WCL BERGKLIMMERS SITTARD-GELEEN 
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ATTENTIE: Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Beste Deelnemers, Ouders en of verzorgers  
 
Per 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Wij als Wcl Bergklimmers organisatie HAMMER YOUTH respecteren de privacy en 
persoonlijke levenssfeer van onze leden en deelnemers.  
 
Wij als organisatie maken van alle deelnemers een “deelnemerslijst”. Dit verwerken valt 
onder het bereik van de AVG. Daarnaast maken wij na iedere wedstrijd ook een 
“uitslagenlijst”. Deze lijst wordt door de jury gepubliceerd en kenbaar gemaakt door de 
speaker. Tevens wordt deze aan de jury-wagen bevestigd. De uitslagen worden ook 
gepubliceerd op de KNWU-website. 
   
Ook delen wij gegevens, met de jury, de KNWU en de organisatie HAMMER LIMBURG.   
Om de wielersport en onze wedstrijd te promoten, maar ook om voor jullie een leuk 
aandenken te maken, zullen een aantal fotografen naar grote waarschijnlijkheid foto’s 
maken die eventueel terug te vinden zijn op haar FB pagina’s.   
 
Hoewel wij nu geen directe toestemming van u hebben, gaan wij er wel van uit u instemt 
met deze verwerkingen.  
De wet biedt ons daar ook de mogelijkheid toe (overeenkomst of gerechtvaardigde 
belangen) mocht u om welke reden alsnog bezwaar willen maken tegen onze 
verwerkingen, dan vernemen wij dat graag en zullen wij de verwerking van de ongewenste 
gegevens tegenhouden en of verwijderen.  
 
Namens de organisatie wensen wij u een prettige wedstrijd en een mooi eindresultaat toe.  
 
 
ATTENTIE: Bericht van de KNWU inzake foto’s in relatie tot evenementen 
 

FOTOS PUBLICEREN VAN EVENEMENTEN  
 
Op menig sportevenement worden sporters in het heetst van de strijd door een fotograaf in 
beeld gebracht. Dit levert vaak mooie actiebeelden op. Mogen die foto’s eigenlijk wel 
‘zomaar’ op de website van de atletiekclub, evenement of op de website van de fotograaf 
worden geplaatst? En wat als de geportretteerde sporter niet blij is met zijn foto’s en de 
publicatie op een website? Wie heeft welke rechten en wat is uw rol als atletiekclub als u 
zelf foto’s publiceert of een fotograaf heeft ingeschakeld om foto’s te maken?  
 

Toestemming  
De hoofdregel is dat alleen foto’s mogen worden gepubliceerd van personen die 
herkenbaar in beeld zijn als deze personen daar toestemming voor hebben gegeven. Dat 
geldt zowel voor foto’s die online worden geplaatst als voor foto’s die in een clubblad of 
folder worden gezet. Indien u als club foto’s wilt publiceren waarop individuele sporters 
herkenbaar in beeld zijn, dan heeft u daar zijn of haar uitdrukkelijke toestemming voor 
nodig. Deze toestemming zal ook actief moeten worden gegeven door de sporter. U zou 
daarvoor bijvoorbeeld bij de aanmelding als lid toestemming kunnen vragen om tot het 
publiceren van zijn of haar foto’s op de website van de club, in het clubblad of via andere 
kanalen. In geval het lid minderjarig is, is toestemming van zijn of haar ouder(s) nodig. Het 
zal duidelijk moeten zijn waarvoor precies toestemming wordt gegeven en waar de foto 
geplaatst zou kunnen worden. Als een lid geen toestemming geeft is het niet toegestaan 
om zijn of haar foto te publiceren. Dit zal dus goed in de gaten moeten worden gehouden.  
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Al dan niet door de club ingeschakelde fotograaf  

Hoe zit dat dan als derden foto’s publiceren die zij tijdens een sportevenement op uw club 
hebben gemaakt?  
 
Mochten leden of aanwezigen foto’s maken tijdens een evenement op uw club, dan heeft 
de club geen controle over het publiceren van deze foto’s. U bent daarvoor ook niet 
verantwoordelijk. Dat wil niet zeggen dat u helemaal niets hoeft te doen. Zeker als bij u 
bekend is dat er leden zijn die bijvoorbeeld bezwaren hebben tegen het publiceren van 
hun foto op internet. U zou dan in de clubregels, de lidmaatschapsvoorwaarden, op de 
website of in het clubhuis aandacht moeten geven hieraan. Zo kan bijvoorbeeld 
aangegeven worden dat het maken van foto’s uiteraard is toegestaan, maar dat het 
publiceren van foto’s op internet alleen mag als daarvoor toestemming bestaat van de 
personen op de foto. Indien gewenst kan in de voorwaarden worden gezet dat de club niet 
aansprakelijk is voor foto’s die door derden worden gepubliceerd. Mocht een persfotograaf 
of een andere professionele fotograaf foto’s maken van bepaalde evenementen op uw 
club, dan zal deze zelf moeten zorgen dat hij de belangen van de sporters in acht neemt. 
Deze hebben niet altijd toestemming nodig om foto’s te mogen publiceren.  
 
Als de club zelf een fotograaf inschakelt om van een bepaald evenement foto’s te maken 
dan is het belangrijk om goede afspraken te maken. U kunt afspreken dat de fotograaf 
eerst toestemming vraagt aan de sporter voordat hij zijn of haar foto publiceert. Een 
andere mogelijkheid is dat u afspreekt dat de fotograaf eerst de foto’s laat zien die hij/zij 
wil publiceren, zodat u kunt controleren of alleen personen die toestemming hebben 
gegeven tot publicatie op deze foto’s staan. In de vraag om toestemming zal dan wel 
moeten zijn opgenomen dat het ook kan gaan om een publicatie door een ingehuurde 
fotograaf. Let op, want in veel algemene voorwaarden van fotografen staat dat u 
toestemming geeft dat de foto’s mogen worden gepubliceerd. Als u daarmee instemt heeft 
u geen  
 
controle meer en bent u afhankelijk van de goede wil van de fotograaf mocht een lid bij u 
klagen hierover.     
 
Verwijderen als een lid daarom vraagt  
Als een persoon u verzoekt om een foto van de website te verwijderen waar hij/zij of 
zijn/haar kind herkenbaar op staat, raad ik aan om daar gehoor aan te geven. Zeker als u 
niet kunt bewijzen dat u toestemming heeft voor die publicatie. Alleen als het heel veel 
moeite zou kosten om de foto te verwijderen (bijvoorbeeld op een papieren folder), dan 
zou u andere afspraken kunnen maken hierover. Echter, als de betreffende persoon een 
redelijk belang heeft tegen deze publicatie, dan heeft hij/zij ook recht op verwijdering of 
vernietiging van de publicatie.  
 
Het kan ook voorkomen dat een lid of andere sporter bij u klaagt als zijn/haar foto wordt 
gepubliceerd door een fotograaf die heeft aangegeven dat die door de club is ingehuurd. 
Het komt vaak voor dat een fotograaf met een beroep op zijn auteursrecht weigert om een 
foto te verwijderen. Dat kan de club in een lastige positie brengen. De club heeft namelijk 
de fotograaf de mogelijkheid geboden om deze foto’s te maken. Ook daarom is het goed 
om afspraken te maken met de fotograaf. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat de fotograaf 
gehoor zal geven aan ieder redelijk verzoek tot verwijdering van een foto van een persoon 
die op uw sportevenement is gefotografeerd.  
 
Al met al is voorzichtigheid geboden bij het publiceren van foto’s van sportevenementen 
op uw club of bij het inhuren van fotografen.  
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WCL BERGKLIMMERS  
Wcl Bergklimmers organisatie HAMMER YOUTH heeft veel energie gestoken in de 
organisatie van dit evenement. 
 
Het is voor ons ondoenlijk om ook nog eens allerlei afspraken met fotografen te maken 
en controles/goedkeuringen te geven en bij deze melden wij dat Wcl Bergklimmers niet 
aansprakelijk is voor foto’s die door derden worden gepubliceerd op welk medium dan 
ook.  
 
Wcl Bergklimmers zal dan ook geen fotografen vragen om foto’s te maken.  
 
Wij zullen hiermede ons ook beraden welke foto’s op FB HAMMER YOUTH worden 
geplaatst en naar waarschijnlijkheid zullen dat helaas alleen foto’s van 
jeugdBergklimmers zijn die hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.  
 


