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01. Voorwoord Henk Abbing van Energystock
Namens Energystock heet ik u van harte welkom in Veendam bij de
23e Kleine Omloop van de Veenkoloniën / Energystock. Een geweldig evenement in onze
Veenkoloniale regio.
Achter de schermen is er hard gewerkt aan planning, veiligheid, kwaliteit & presentatie.
Hierbij willen wij ook u aandacht voor alle vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Alleen
is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Daar staan we voor!
Daarnaast zijn we trots om ons bedrijfsnaam te mogen binden aan dit sportief wielerevenement voor
Nieuwelingen en Junioren.
Wij wensen u dan ook namens Energystock en Stormvogels Veendam een fijne & sportieve dag!
Henk Abbing
Managing Director of Energystock
Namens wielervereniging Stormvogels Veendam heet ik u van harte welkom bij de 23e Kleine
Omloop van de Veenkoloniën. Deze editie heeft wederom EnergyStock als één van de belangrijkste
sponsoren van deze wedstrijd weten vast te leggen en daarom zijn naam gekoppeld aan deze
fantastische wedstrijd voor de Nieuwelingen en Junioren, daar zijn we trots op als Stormvogels
Veendam.
2018 is voor onze club een bijzonder jaar. Een jaar van de overgang van de wielerbaan locatie
Zuidwending naar de nieuwe locatie aan de Langeleegte te Veendam. Dit jaar is het wielercafé
geopend en in 2019 zal de nieuwe wielerbaan worden gepresteerd. Een geweldig wielerarena voor
onze leden en fietsliefhebbers uit onze regio.
Naast EnergyStock kunnen we ook niet zonder onze eigen sponsoren die verderop in deze technische
gids worden genoemd.
Een speciaal dankwoord voor het Wedstrijdplatform van Stormvogels Veendam en haar vele
vrijwilligers waarvoor onze dank.
Namens de organiserende vereniging wens ik iedereen een sportieve strijd toe en dat de beste mag
wennen.
Wilbert Boneschansker
Voorzitter Stormvogels Veendam

02. Algemene informatie
Organisatie
Datum
Informatie website

:
:
:

Stormvogels Veendam
zaterdag 1 september 2018
www.stormvogelsveendam.nl

Startlocatie
Startschot
Finishlocatie

:
:
:

Sorghvlietlaan ter hoogte van het UWV gebouw
Geert Uneken
Sorghvlietlaan ter hoogte van het UWV gebouw

Permanance

:

Stadion de Langeleegte
Langeleegte 16B te Veendam
Douches, kleedkamers, antidopingruimte en
inschrijven begane grond
Juryvergadering, calamiteitenoverleg en
ploegleidersoverleg 2e etage Maritieme bar

Afstand

:

40.5 km

Starttijd
Geschatte finishtijd

:
:

10.00 uur Nieuwelingen en Junioren 13.30 uur
12.00 uur Nieuwelingen en Junioren 16.30 uur

Huldiging
Prijsuitreiking

:
:

Sorghvlietlaan ter hoogte van het UWV gebouw
1 uur na de finish in de permanance

:

Wedstrijdsecretaris/koersdirecteur
Niels Holthof
p/a Hereweg 171
9651 AE Meeden
wedstrijdsecretaris@stormvogelsveendam.nl
06-22731156

03. Organisatie
3.1
Wedstrijdplatform

Coördinatie route, verkeer, veiligheid, motards en verkeersregelaars
Joop Scholtens
Rudolf Meijer
Niels Holthof
06-22731156
Coördinatie Start- en finishstraat
Johan Koetse
Coördinatie inschrijving
Tineke Oldenburger
Gea Boneschansker
Coördinatie chauffeurs en volgauto’s
Mike Hoogstra
PR zaken en commercie
Commercieel Platform

3.2

Externe partners
Politiebegeleiding en commandowagen
Simon Redmeyer
Ronde arts
Dr. Kadir Yozgatli
Ambulance in koers
Stichting Medical Team Nederland
EHBO Veendam en Wildervank
Leo Boswijk en Harry klunder
Gemeente Veendam
Jan Hayo Schipper (hoofd algemene zaken sport)
Nico Wielinga (vergunningen en handhaving)
Marian Slim (accommodatie)
Provincie Groningen
Luit Ruben
Jurybus
Sportscom.nl uit Winsum
info@sportscom.nl
Juryauto (open dak) en 1 neutrale wagen
Wielerauto.nl uit Borculo
info@wielerauto.nl
Frans Hempen verhuur dranghekken Start- en finishstraat
Frans Hempen
info@franshempenverhuur.nl

3.3

Jury opstelling
Voorzitter / wedstrijdleider
Nelie Schouten
Wedstrijdcommissaris 2
Bé Zwiers
Wedstrijdcommissaris 3
Koos Feiken
Assistent wedstrijdleider
Henny Koerts
Aankomstrechter
Jacob Nieborg
Commissaris 1
Luitsen Regtop
Commissaris 2 bezemwagen
Sjako de Waal
Commissaris rugnummer en computerverwerking
Ton Ouwerkerk
Microfonist
Rikus Bartol
Motorordonnance
Sjoerd Valkenburg
Motorrijder
Pieter Moes
Videofinish / tijdwaarnemer
Richard Beereboom
Consul
Wolter Zwart, wolterzwart@kpnplanet.nl, 06-51104646
Vaststelling vergaderingen in de Maritieme bar op de 2e etage
08.00 uur
Calamiteiten overleg
08.30 uur
Jury overleg
09.15 uur
Ploegleidersvergadering
12.45 uur
Ploegleidersvergadering

3.4

Functie- en medewerkerslijst
Permanance
Jury
Chauffeurs volgauto’s
Statische verkeersregelaars
Motards
Kopauto
Politie
Commandowagen
Motoren
Statische (platte petten)
EHBO
Ronde arts
Medical Team Nederland
Hoofdverpleegkundige
Chauffeur
1 neutrale wagens
Chauffeurs
Mekanieker
Medewerkers start- en finishstraat

: 11 personen
: 12 personen
: 11 personen
: 1 persoon
: 25 personen
: 2 personen
: 2 personen
: 8 personen
: 4 personen
: 9 personen
: 1 persoon
: 1 persoon
: 1 persoon
: 1 personen
: 1 personen
: Herman Boneschansker
Eddy Smith
Lucas Oldenburger
Jan Radsma
Frits de Vries

3.5

Sponsoren Stormvogels Veendam
EERENS Sloopwerken Assen
1609Bold Zuidlaren
Keukenstudio Luit Windt
POUW Autoverhuur
van Mossel Autolease
Keurslager Westerman Veendam
Brouwhotel Parkzicht Veendam
A&I Kwant ingenieursbureau Kwant Veendam
QUAE AMPLIO Midlaren
LAWI Sneek
D-Cycling Dronrijp
Jeroen race en ATB specialist Muntendam
Lamain’s Campingshow Veendam
M&F-Security Hoogezand
Noordclean Muntendam
van Ringh Optiek Veendam
EnergyStock Groningen

3.6

Wedstrijdsponsoren
Charlie Productions Veendam (Ronde miss)
Groothandel de Boer/ Schuur kantoorcentrum (flesjes water)
Lidl (Heeft de lunchpakketten gesponsord)

04. Medische zaken
4.1
Lijst van dichtbij zijn de ziekenhuizen
Treant zorggroep
Ziekenhuislocatie Refaja
Boerhavestraat 1
Stadskanaal
+31 (0)59898 654654

Ommelander Ziekenhuis Groep
Bezoekadres Lucas
Pastorieweg 1
Scheemda
+31 (0)88 0661000

4.2

Ronde arts
Dr. Kadir Yozgatli

4.3

EHBO
EHBO vereniging Veendam en Wildervank is aanwezig met 9 personen

4.4

Ambulance in koers
Er is een ambulance in de koers van Medical Team Nederland

5.0 Parcours
5.1

Start en Finishstraat

LET OP de parkeerplaatsen de weg naar de Wielerarena is bij het C1 bord afgesloten door een
verkeersregelaar en het C1 bord. Ploegleiders en familie kunnen parkeren op de P van Hunze&Aa
alsmede bij de Sorghvliethal deze parkeerplaatsen zijn gelijk achter het parcours. De parkeerplaats
voor de permanance blijft bereikbaar voor de politie, jury, organisatie en Veendam 1894!!!!
Besluit u wel elders te parkeren dan dient dat te geschieden op de reguliere parkeerplaatsen en
zomaar ergens die wagen neer zetten de politie heeft aangegeven daarop te controleren!!!
5.2

Plattegrond Kleine Omloop van de Veenkoloniën
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Routebordjes

De route wordt duidelijk aangegeven middels reflecterende gele pijlbordjes

06. Permanance
6.1

Inrichting en opheffing

Vrijdag 31 augustus 2018 vanaf 14.00 uur inrichting permanance Stadion de Langeleegte
Zaterdag 1 september 2018 vanaf 08.00 – 18.00 uur Wedstrijddag
Binnenkomend vanaf de hoofdingang Stadion de Langeleegte
- Inschrijftafel aan de rechterzijde Nieuwelingen
- Inschrijftafel aan de linkerzijde Junioren
- Juryruimte is op de 2e etage in de Maritieme bar
- Antidopingruimte is de 1e kleedkamer aan de rechterzijde van de spelerstunnel vanaf de
hoofdingang (oude scheidrechters kleedkamer
- 2 Kleedkamers links en rechts van de spelerstunnel
- Ploegleidersvergadering 2e etage in de Maritieme bar
- Wielercafé Stormvogels Veendam op de 1e etage voor koffie, thee, fris, gevulde koek, Mars
en of Snicker en overheerlijke gehaktballen.

7.0

Wedstrijdreglement

De 23ste Kleine Omloop van de Veenkoloniën, hierna te noemen „de Wedstrijd“ wordt op zaterdag
1september 2018 georganiseerd door wielervereniging Stormvogels Veendam, hierna te noemen ‚de
Organisatie“. De organisatie is houder van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en
ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage
beschikbaar bij de wedstrijdsecretaris van de organisatie p/a Hereweg 171, 9651 AE Meeden
telefonisch te bereiken op +31 622731156 en Email secretaris@stormvogelsveendam.nl
Aan de wedstrijd, waarvan de afstand ongeveer 79.2 km bedraagt voor de Nieuwelingen en 119.3 km
voor de Junioren, kan worden deelgenomen door ploegen van 6 renners, samengesteld volgens
reglementen, individuele deelneming is niet toegestaan.
De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en
nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU
De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
- De reglementen, bepalingen en instructies van UCI, KNWU en organisatie
- De te volgen route
De wedstrijd wordt verreden in het kader en volgens de regels van de Eendaagse wegwedstrijden
voor Nieuwelingen en Junioren
Uiterlijk op 25 augustus 2018 dient een bevestiging van de namen deelnemende renners (inclusief
drie vervangers) ontvangen te zijn bij: Niels Holthof, Hereweg 171, 9651 AE Meeden of per Email
secretaris@stormvogelsveendam.nl
Permanance: Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats vanaf 08.00 uur tot
uiterlijk 09.30 uur voor de Nieuwelingen en vanaf 11.30 uur tot 13.00 uur voor de Junioren in het
Stadion van BV Veendam, Langeleegte 16a. De rugnummers en kaderplaatjes dienen door de
ploegleiders te worden afgehaald op vertoon van geldige en afgegeven licenties van de deelnemers
en hun begeleiders, tevens het inleveren van reservewielen. Na afloop van de wedstrijd worden de
rugnummers en kaderplaatjes weer bij de organisatie ingeleverd. De afgegeven licenties worden niet
eerder teruggegeven na ontvangst van de rugnummers en kaderplaatjes.
Reservewielen kunnen worden ingeleverd in de hal van het Stadion. Wielen tijdens de wedstrijd
verkregen van een neutrale materiaalwagen, dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
een half uur na afloop van de wedstrijd te zijn ingeleverd
Was- en kleedgelegenheid bevinden zich in de ruimten van het Stadion te Veendam. De deelnemers
dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval te deponeren in de daarvoor
bestemde vuilnisemmers.
De juryvergadering vindt plaats om 08.30 uur op de 2e etage van het Stadion
De radiocommunicatieapparatuur is vanaf 09.00 uur verkrijgbaar bij dhr. S. Valkenburg (KNWU)
aanwezig op de parkeerplaats voor het Stadion
Radiofrequentie: Gebruikt dient, volgens aanwijzing van de KNWU, voor alle radioverbindingen
gebruik te maken van de frequentie 155.9375 Mhz

De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 09.45 uur voor de Nieuwelingen en 13.15 uur voor de
Junioren verkrijgbaar bij de organisatie
De Nieuwelingen stellen zich op om 09.45 uur. om 13.15 uur stellen de Junioren zich op aanwijzing
van de microfonist. Daarvoor vindt verzetscontrole plaats nabij de start. De start en finish is op de
Sorghvlietlaan voor het voormalig UWV gebouw.
Het tekenen van de presentielijst is voor de start verplicht. Dit kan een half uur voor de wedstrijd in
de nabijheid van de startlijn. Dit op aanwijzing van de jury.
De deelnemers zijn verplicht tenminste 30 minuten voor de start aanwezig te zijn voor
verzetscontrole voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar aangebrachte
rugnummers en transponder aan het voorwiel. Ook het door de organisatie uitgereikte kaderplaatje
dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd
Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van KNWU strook en ontvanger, stellen de voertuigen van
de volgerskaravaan zich op bij de parkeerplaats. Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet
officiële personen en of voertuigen is verboden. Zij zullen na overleg met de wedstrijdleiding door
het begeleidende politiekorps uit de volgerskaravaan worden verwijderd
De bezemwagen (laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan de groene vlag
Op punten, die gevaarlijke situaties kunnen opleveren, worden door de organisatie, personen met
een rode vlag geplaatst. De deelnemers dienen op deze locaties 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 verzorgingsplaats, alleen voor de Junioren wordt ingericht aan de Sorghvlietlaan en is in de 2e
ronde op ongeveer 75 km
De finish vindt plaats omstreeks 12.00 uur voor de Nieuwelingen. Omstreeks 16.30 uur wordt de
finish verwacht van de Junioren op de Sorghvlietlaan te Veendam.
Direct na de finish zullen de huldigingen plaatsvinden bij de jurybus van de nummers 1, 2 en 3 van
respectievelijk de Nieuwelingen en Junioren
De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de
bezemwagen.
Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de wedstrijdcommissarissen
worden ingediend, die daartoe bereikbaar is in de juryvergaderruimte op de 2e etage van Stadion de
Langeleegte
De antidopingcontrole is in een van de ruimten van het Stadion
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden,
voor, tijdens en na de wedstrijd overkomen
Op de individuele uitslag is het prijzenschema van de UCI / KNWU van toepassing.

Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen
of worden maatregelen getroffen tegen de betreffende begeleider
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen:
- Wedstrijd gerelateerde aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen
- Organisatorische aangelegenheden de organisatie

